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50 aanwezig zijn.  Wil je buiten het jawoord geven 
dan mag dit voor 200 man.  Het voordeel van zo 
een binnenfeest is dan weer dat de boeken om 22 
uur dicht gaan, en de trouwers een lange nacht ter 
beschikking hebben.  Binnen 25 jaar spreken ze van 
de corona generatie, je weet wel.  Na de trouw de 
huwelijksreis maar wie nu op reis wil met een autocar 
kan beter het vliegtuig nemen.  Niettegenstaande 
vele bussen reeds coronaproof werden ingericht is 
reizen met de bus nog steeds niet zo voor de hand 
liggend.  Enkel en alleen al de verschillende regels 
van toepassing in de Europese landen zorgen voor 
verwarring. Dat de reissector daar niet gelukkig mee 
is spreekt voor zich.  Gelukkig is niet iedereen de kop 
van jut.  De feestzaaluitbaters zijn aangenaam verrast 
dat er vanaf 1 juli tot 100 mensen binnen mogen en 
vanaf 30 juli zelfs 250.  Nu hebben we het nog niet 
over bioscopen, musea, kinderhobby’s, pretparken, 
culturele voorstellingen, kermissen, rommelmark-
ten, sauna’s, jaccuzzi’s, fitness, bowling, speelauto-
maten hallen, casino’s, natuurparken, dierentuinen, 
binnenspeeltuinen,  enzovoort, een eindeloze reeks 
van ontspanningsmogelijkheden waar we echt niet 
zonder kunnen, want we wonen in het meest welva-
rende deel van de wereld, helaas vergezeld van de 
grootste klagers.  Probeer daar maar eens voor ieder-
een goed te doen.  Temeer dat iedereen als eerste 
aan bod wil komen en als een ander mag, dan ik ze-
ker.  Een Lockdown is gemakkelijk.  De knip erop, 
iedereen binnen en gedaan.  Om alles terug op te 
starten zonder te hervallen is het wat anders.  Dat er 
fouten gemaakt zijn is zeker en vanzelfsprekend.  
Zoals een bekend Duits politicus uit Beieren zei 
wiens naam mij ontsnapt of er niet toe doet: Na de 
crisis gaan we ons voor veel moeten verontschuldi-
gen, goed bedoelde maatregelen die volledig naast 
de kwestie waren.  Ik verontschuldig mij alvast moest 
een van mijn opmerkingen niet 100% juist zijn, en 
raad u aan, als je de echte vrijheid tegemoet wil gaan, 
raadpleeg toch eerst de officiële regels die ter plaatse 
gelden.  Dit is alvast het zomerplan.  Tegen 1 sep-
tember zouden 7 op de 10 volwassenen gevaccineerd 
moeten zijn en niet meer dan 
500 COVID bedden op de 
intensieve zorgen van de zie-
kenhuizen.  Wat misschien 
niet veel lijkt, maar als je een 
van die 500 bent …  En 
vooral, vanaf 1 september is 
het virus niet weg! 

Het editoriaaltje van de juni zee-
ster is echt benieuwd naar het 
editoriaaltje van september.  
Wordt de grote vrijheid dan al 
dan niet afgekondigd.  Worden 
alle beperkingen opgegeven, en 
vooral, hebben we het corona 
virus onder controle.  Is er al dan 
niet een nieuwe variante opgetre-
den of is het virus afgezwakt.  

Van een iets zijn we zeker.  Het vaccin moet ons 
redden.  Vaccineren en ventileren!  Ondertussen zijn 
een aantal maatregelen versoepeld, en wij zijn daar 
heel blij mee.  We kunnen weer met vrienden naar 
buiten en we mogen vier personen binnen ontvan-
gen, met zorg en voorzorg, maar de samen beleving 
komt gelukkig weer op gang.  En dat dit op gang 
komen niet zo simpel is, bewijzen de ontelbare hete 
hangijzers die deel uitmaken van het op gang ko-
men.  Een café sluiten om 22 uur is geen probleem, 
maar naar het EK voetbal kijken in een café en dan, 
net als het spannend wordt, de stekker eruit en 
iedereen buiten.  Niet te doen.  Het voorstel om de 
tweede helft dan de volgende dag te spelen werd niet 
aanvaard, zodat we het café wat langer openhouden, 
waarom niet.  Op mooi weer moeten we ook nog 
mikken, want de binnenruimtes van het café moeten 
wel dicht om 22 uur.  Maar in juni zijn de avonden 
lang en zwoel.  In augustus spreken we al van festi-
vals met weinig beperkingen, toch wat de social dis-
tancing betreft.  Een vaccinatiepas zou daar uitsluit-
sel moeten brengen, maar sommigen vinden een 
extra pasje geen goed idee.  Bij grote evenementen 
zou een bewijs van vaccinatie volstaan, een pasje dus, 
of een negatieve test, aanschuiven.  Aanschuiven 
wordt het ook om een restaurant tafeltje te reserve-
ren.  Er was keus tussen 1 en 9 juni om de restaurants 
te openen.  Zonder veel discussie werd het 9 juni, 
tenzij er toch nog iemand dwars komt te liggen en 1 
juni uit zijn hoed tovert. En op 9 juni mag er naast 
gegeten ook weer gesport (contact) worden door 
niet professionelen.  Voorlopig met heel wat beper-
kingen maar vanaf 1 juli vallen die beperkingen weg.  
Ook hier veel misnoegden want de voetbalploeg wil 
de data synchroniseren met de opstart van de trai-
ningen en de tennisser voelt zich verongelijkt want 
met vier mag je niet competitief tennissen maar wel 
pinten drinken.  En een pint mogen we nu ook op 
een huwelijksfeest drinken.  In de kerk mogen ze 
met 100 meekijken, op het binnenfeest mogen er 
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Beste Natuurvrienden 

In functie van de evolutie van de besmettingsgraad en vooral van de opnamen op 
intensieve zorg, worden de maatregelen aangepast. 

Voor alle leeftijden wordt de maximale grootte van een sportgroep vanaf 9 juni ver-
hoogd tot 50 personen binnen en 100 personen buiten. Voor sporten met contact 
zullen bijkomende modaliteiten bepaald worden in het federale MB.  Vanaf 1 juli ver-
vallen alle beperkingen wat sporten betreft. 

Hopelijk zijn we nu op de goede weg naar een duurzame terugkeer naar een normale 
samenleving. 

Zoals jullie ondertussen weten, hebben we de activiteiten weer opgestart maar we 
houden ons nog steeds aan de maatregelen afgesproken begin april, en dit zeker tot 
einde juni!  Aanpassingen krijgen jullie via mail toegestuurd en via de website! 

 

Volgende beperkingen of opmerkingen blijven dus  nog van toepassing: 

1. Gezien de horeca gesloten is of er nog te veel beperkingen zijn, beperken we 
ons bij Fiets- en Zondagwandeltochten tot halve dag activiteiten.  Tijdens de GR-
tochten picknicken we buiten.  Dit houden we zo tot einde juni! 

2. We dragen gedurende de ganse activiteit ons mondmasker. 
3. We houden onderling 1.5 meter afstand. 
4. Bij meer dan 25 deelnemers (tot 8 juni) wordt voor bijkomende begeleiders ge-

zorgd.  Er worden 2 of meer groepen gevormd die vertrekken met een tussen-
ruimte van 15 minuten.  Om de organisatie daarvan niet te bemoeilijken is het 
gewenst tijdig in te schrijven. 

5. We schrijven ons voor alle activiteiten in bij Véronique, bij voorkeur via SMS of 
mail, of telefonisch.  Ten laatste de dag voor de activiteit. 

 
We kijken uit naar de heropstart en gaan ervoor zorgen dat jullie in de beste en vei-
ligste omstandigheden begeleid worden. 

 

Kijk verder in deze ster naar de specifieke info per activiteit! 

Véronique  0473/762 619  vancanneytv@gmail.com 

 

Het bestuur 
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14 mei 2000   09 mei 2021 

21 jaar via GR en andere paden op weg 

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: 13 juni 2021 

GPS Vertrekplaats wandeling: Kerk van Wulvergem 

Sint-Machutusweg 1, 8952  Wulvergem 

 

Uur vertrek wandeling: 09.30 uur 

GPS Aankomstplaats wandeling: idem, uiteraard! 

Info: Véronique en Jacky 

 

Schrijf je in als je mee gaat! 

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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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! 

Helaas is car-
pool even niet 
mogelijk tenzij 
je in de eigen 
bubbel kan blij-
ven! 

Zondagwandelen 

27 juni 2021 
Waar: Veldegem 

Afstand: 10 km. 

Afspraak: zondag 27 jun i 2021 

Start wandeling om 14:00 uur aan de kerk van Veldegem. 

Koning Albertstraat 2, 8210  Veldegem(Zedelgem) 

Parking aan en dichtbij kerk mogelijk 

INFO: Gerda 

Gerda neemt deze wandeling voor haar rekening. 

0471/047728 of 051/580270 

gerdapollet@hotmail.com - polletgerda1@gmail.com 

 

Namiddagwandeling zondag 27 juni. 

Start om 14 h aan de kerk van Veldegem waar we parking hebben.  

We verkennen het vernieuwde en bewegwijzerde Krakkepad , een stevige wandeling 
van +/- 9 .6 km. 

Het Krakkepad is een natuur-en historische wandeling door het dorp van Veldegem, 
het Plaisirbos en het recent opengestelde natuurgebied bij Hoogveld. 

Iedereen welkom! Tot dan! 

    Als je twijfel hebt over Als je twijfel hebt over Als je twijfel hebt over Als je twijfel hebt over 
hethethethet    doorgaan van een doorgaan van een doorgaan van een doorgaan van een 
activiteitactiviteitactiviteitactiviteit, wegens slecht , wegens slecht , wegens slecht , wegens slecht 
weerweerweerweer, kijk dan naar uw , kijk dan naar uw , kijk dan naar uw , kijk dan naar uw 
mailmailmailmail    ‘‘‘‘ssss    morgens of bel morgens of bel morgens of bel morgens of bel 
naarnaarnaarnaar    de wandelleider.de wandelleider.de wandelleider.de wandelleider.    

Voor ALLE activiteiten houden we ons aan 
de aanbevelingen van het Overlegcomité 

Enkel namiddag-

wandeling! 

Schrijf je in! 
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GR-Tocht van 09 mei 2021 

Na een vorige tocht van aan de Lovie tot 
in Poperinge en terug, een corona tocht, 
dus met beperkte deelname, vonden we 
het toch de moeite om nog eens de 
streek op te zoeken.  Ik had een recente 
knooppuntenkaart van de omgeving, een 
GR die ons hielp de mooiste wegeltjes te 
vinden, en een leuke vertrekplaats.  Het 
Lijssenthoek MiliteryCemetery werd ooit 
bezocht tijdens een herfstweekend.  Wie 
kan zomaar zeggen in welk jaar dit was.  
Ik ga jullie even helpen, met een tip.  
Het was van 31 oktober tot 2 November 
2014. 

Aan het “Cemetery” is helaas geen wan-
delknooppunt te vinden.  En alhoewel het 
slechts een paar honderd meter is tot 
aan de knooppunten verspert het bordje 
“Privé” en de Vleterbeek de toegang.  We 
moeten het dus stellen met een niet zo 
wandelvriendelijke aanloop langs de Boe-
schepeweg.  Het is lang geleden dat we 
nog eens met acht onderweg waren op 
de GR tocht, zodat de aanloop probleem-
loos op tongsnelheid voorbijsnelt.  Aan 
de Frans Vlaanderen weg, een drukke 
verbindingsweg tussen België en Frank-
rijk, steken wij met de ogen toe de weg 
over, want veel verkeer hebben wij hier 
nog nooit gezien, en even verder, over 
de Vleterbeek, gaan wij rechts het wan-
delpad op.  Het brengt ons via de Pope-
ringse stadsrand rond, hoe kan het an-
ders, Poperinge.  Een kanten huisje, 

symboliseert een klasje van 1915.  Om-
streeks deze tijd vluchtten de eerste kin-
deren richting Frankrijk om daar gedu-
rende vier jaar onderwijs te genieten, 
maar dat het zo lang ging duren wisten 
ze toen nog niet.  Ze waren de eersten 
van 15000 die zouden volgen.  Of hoe 
het ook toen niet voor iedereen rozen-
geur en maneschijn was. 

Wij vervolgen onze weg door een verras-
send uitgebreid en stedelijk Poperinge 
maar komen gelukkig terug aan de Vle-
terbeek/Poperinge vaart aan, waar de 
natuur ons weer opwacht.  Zelfs een 
hoppeveld zien we in de verte opduiken.  

Na nog een saai stukje “weg” komen we 
aan een leuk veelbelovende weggetje 
welke onze leider bijna links laat liggen.  
Onder algemeen protest keert hij op zijn 
stap terug en gaat het naar het Ooste-
lijkste stukje van de tocht.  Een mooi 
groen onverhard pad brengt ons nu tot 
aan het Burggraaf Frimout park.  We zijn 
op een zuchtje van de markt maar ieder-
een vindt het leuker de pauze hier in het 
park, mooi in de zon, te starten, en dan 
nadien eindelijk eens “een terrasje” te 
doen.  Na de 20 minuten pauze, nu niet 
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eens van de koude maar van de goes-
ting, gaat het richting markt, waar de 
terrasjes ons opwachten.  Een echt ter-
ras, tafeltjes uiteen, geen plexiglas toe-
standen en kiezen maar.  De koffietjes 
en aanverwanten smaken en het draait 
tegen 13.30 uur eer we weer opstappen.  
We zijn op stap met kenners, want zowel 
het Talbot house als het Hopmuseum 
hebben geen geheimen voor de deelne-

mers. 

We vervolgen onze stadsverkenning en 
aan knooppunt 42 spreekt de Wandel-
knooppunten kaart en de digitale versie 
elkaar tegen.  De digitale versie wint en 
via een leuk natuurdomein gaan we rich-
ting GR5A Wandelroute van Vlaanderen. 

Aan het Helleketelbos ontmoeten we 

weer onverhard.  Een welkome pauze 
aan een picknicktafel bereidt ons voor op 
de laatste loodjes.  Aan de Abele weg 
zien we het Heuvelland in de verte en we 
proberen de heuvels te benoemen.  De 
GR volgend komen we terug aan de Boe-
scheepse weg, onze niet zo wandelvrien-
delijke toegangsweg naar de Lijssent-
hoek.  Een spraakvaardige bezoeker 
geeft er ons wat info over de begraaf-
plaats.  Dagelijks kan je er een print op-
halen van de op deze dag, in ons geval 9 
mei, gevallen soldaat.  We laten niet na 
deze indrukwekkende begraafplaats, ei-
genlijk de begraafplaats van het er vroe-
ger naastgelegen veldhospitaal, te be-
zoeken. 

 

Een echt tof bezoek! 

Een enthousiaste 
medestapper 
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Tochtvoorstel voor een Zomerse 
wandeling. 
Van het station van Knokke langs het 
Koningsbos, de Zwinbossen, het Zwin-
museum, de nieuwe binnenzee en terug 
via de nieuwe Zwindijk via GR 5A Kust-
route, GR 129,  Streek-GR Uilenspiegel, 
Wandelnetwerk Zwin. 

De tocht verloopt achtereenvolgens 
door een residentiële wijk, door natuur-
gebied, door landbouwgebied en tot slot 
door woongebied aan de rand van 
Knokke. De tocht door het natuurgebied 
is echt heel bijzonder, een combinatie 
van (oudere) duinen, natte polders, 
bosgebied, soms bevolkt door ‘wilde’ 
grazers. Tot dat natuurgebied wordt 
ook een nieuwe binnenzee gerekend die 
zich vult met water bij vloed, en dan 
weer gedeeltelijk leegloopt bij eb. Wij 
stappen meer dan een km langs deze 
binnenzee; de overkant is Nederlands 
grondgebied (Cadzand-Bad) 

Het eerste deel van de tocht zal ooit 
deel uitmaken van de Kustroute, de uit-
breiding naar Knokke maakt er deel van 
uit. Daarnaast is het ook zeker de be-
doeling om GR 129, “Dwars door Bel-
gië”, die nu start in Brugge, uit te brei-

den naar Oostende en ook naar Knokke. 
In afwachting van de wit-rode bewegwij-
zering, wordt er gebruik gemaakt van het 
Wandelnetwerk Zwin. Je volgt een traject 
met de wandelknooppunten (WKP): 19 – 
20 – 17 – 5 – 16 – 15 – 14 – 13 – 9 – 8 – 
7 – 6 – 1 – 25 – 3 – 18 – 19. 

Detail van de wandeling. 
1. Van station Knokke tot knooppunt 19: 

neem het zebrapad vóór het station, 
volg De Natiënlaan naar L over 50 m, 
tot op het Maurice Lippensplein, sla 
daar R af naar de Seb. Nachtega-
elestraat; na 150 m, ter hoogte van 
het driehoekig pleintje, ga je schuin-
links naar de DeJudestraat
(eenrichtingsstraat), die je volgt over 
400 m. Daar L naar het Caddiespad. 
Na 120 m kruis je de Helmweg. Op 
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die plaats vind je WKP19. 
2. Knooppunt 19 – 20: je volgt een on-

verhard wandelpad tussen hagen dat 
doorheen het golfterrein loopt, je 
passeert voorbij het gebouw van de 
golfclub en je neemt dan de Spar-
rendreef tot aan WKP 20.  

3. Knooppunt 20 – 17: je volgt de Bos 
laan tot aan de rotonde bij de krui-
sing met de Blinckaertlaan. 

4. Knooppunt 17 – 5: volg Blinckaert-
laan naar L (richting WKP 4) en 
neem voetpad aan de R-zijde. Na 
zo’n 50 m vind je op je R-kant een 
zitbank en een smal wandelpad, dat 
je recht het Koningsbos invoert, 
soms ook het Blinkaertduinbos ge-
noemd. In het bos blijf je eerst 
evenwijdig met de Blinckaertlaan, 
buig dan schuin naar R en tot aan de 
rand van het bos, het pad leidt dan 
naar een straatje, Fort St Pol. Na be-
treden van het bos op 4 opeenvol-
gende kruisingen links aanhouden, 
daarna telkens gewoon rechtdoor 
gaan tot in het straatje. Je gaat L in 
de Paulusstraat en vindt WKP 5 aan 
de rand van het vlakbij gelegen 
Oosthoekplein, op de aanzet van de 
Hazegrasstraat. 

5. Knooppunt 5 – 16 – 15: naar WKP 
16 is echt heel kort: gewoon het 
Oosthoekplein langszij volgen en dan 
enkele meter de Nieuwe Hazegras-
dijk instappen, het WKP 16 bevindt 
zich op je L-kant ter hoogte van een 
zanderig wandelpad. Aan het einde 
van dat wandelpad dwars je de 
Graaf Leon Lippensdreef en vind je 
daar WKP 15. 

6. Knooppunt 15 – 14 – 13 – 9: vanaf 
WKP 15 de Graaf Leon Lippensdreef 
volgen naar L en bij de eerstvolgen-
de afslag naar R, richting WKP 14 
gaan, dat pad wordt een vlonderpad. 
Je komt daarna voorbij WKP 13 en 
slaat dan op het brede pad met 
fietsstrook ernaast af naar R, tot bij 
WKP 9. 

7. Knooppunt 9 – 8 – 7 – 6: je volgt 
het grote wandel- en fietspad en 
komt achtereenvolgens WKP 8 en 7 
tegen en dan, na een grote bocht 
naar R, WKP 6. 

8. Knooppunt 6 – 1: je komt voorbij de 
ingang van het volledig vernieuwde 
Zwinmuseum – daar bevindt zich zo-
wat de enige restauratiemogelijkheid 
(eens de coronabeperkingen voorbij 
zijn; nu is er take-away). Daarna 
volg je nog even de Graaf Leon Lip-
pensdreef en slaat dan L af, de nieu-
we Zwindijk op, waarbinnen zich het 
prachtig aangelegde Zwinbekken be-
vindt, dat nu bij elke hoogwater-
stand volloopt. Je gaat verder op de-
ze dijk tot de afslag voorbij een 
bocht naar R. Op deze plaats bemerk 
je de geel-rode bewegwijzering van 
de Streek-GR Uilenspiegel die via de 
nieuwe Zwindijk van Cadzand-Bad 
komt, en daar R af bevindt zich ook 
WKP 1. 

9. Knooppunt 1 – 25 – 3 - 18: het tra-
ject van WKP 1 tot WKP 25 is 
(voorlopig) het enige deel waar je de 
vertrouwde geel-rode bewegwijze-
ring kan volgen van de Streek-GR 

www.denatuurvriendenoostende.be 

EmailEmailEmailEmail    webmaster: didier@borrey.bewebmaster: didier@borrey.bewebmaster: didier@borrey.bewebmaster: didier@borrey.be    
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Uilenspiegel. Na het verlaten van de 
nieuwe Zwin-Dijk, kan je ofwel 
bovenop een oude dijk of anders er 
net naast doorstappen tot aan de 
Retranchementstraat. In de Retran-
chementstraat even R en dan vind je 
WKP 25. Je loopt verder (vanaf hier 
zonder geel-rode tekens) tot WKP 3 
bij de Hazegrasstraat. Volg even de-
ze straat tot voorbij een rotonde. 
Dan direct R op de Graaf Jansdijk. 
Blijf de Graaf Jansdijk een hele tijd 
volgen tot je opnieuw in de bewoon-
de wereld komt. Daar neem je de 
Boslaan naar R. WKP 18 is er vlakbij. 

10.Knooppunt 18 – (bijna) 19: ga rich-
ting WKP 19, over de Magere Schor-
re. Ter hoogte van het speelpleintje 
volg je niet de Helmweg (die schuin 
R richting WKP 19 gaat), maar RD 

de Charles de Costerlaan. Die gaat 
kort daarna over in de DeJudestraat 
en je belandt op het kruispunt met 
het Caddiespad. 

11.Terug richting station: vanaf de krui-
sing van De Judestraat met het Cad-
diespad keer je gewoon terug op de-
zelfde weg als op de heenweg: De 
Judestraat, Gemeenteplein, Seb. 
Nachtegaelestraat, Maurice Lip-
pensplein en steek tenslotte Natiën-
laan over. 

 
Een mooie, leuke 
aangename, met zo-
wel trein als tram, 
bereikbare wande-
ling voor een zomer-
se zondaagse/
weekdaagse uitstap. 

 

‘t VALENTIENTJE 
Aangename taverne 

LA MAMA 

Feestzaal tot 100 personen 

Zandvoordestraat 206 
Oostende 

 059/808 133 

Iedere woensdagnamiddag 

WODAN WANDELING 
 

Info: Ronny Monteyne 
  059/320 948 

Afspraakplaats 

Zie Wodanwandelkalender. 

 

* In juli en augustus 

ZONDAGFIETSTOCHTEN 

 

Info: Roland Merlevede 
  059/268 823 

Mobiel: 0479/531 356 

 

KANTOOR 

GUIDO 

DANNEEL BVBA 

Stockholmstraat 39 - 8400 Oostende 

Tel: 059/704 662 

Torhoutsesteenweg 88/A 

Tel: 059/515 176 

BELEGGINGEN KREDIETEN VERZEKERINGEN 
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tien en de afstand van anderhalve meter 
werden door alle leden nauwkeurig opge-
volgd. 

05/05/2021 tramhalte Renbaan 

Bredene. 

Met zijn 11 waren we voor deze tweede 
wandeling. We vertrokken aan de tramhal-
te Renbaan langs het wandelpad gelegen 
tussen de Driftweg en de Koninklijkebaan 
richting de Vosseslag. Daar werd eventjes 
halt gehouden voor het nuttigen van een 
ijsje. Dan gingen we de daar gelegen voet-
gangersbrug over, waar we konden genie-
ten van het prachtig uitzicht over de Golf 
en de lokale vissersclub. Eens de brug over 
kwamen we aan een nieuwe attractie, na-
melijk een uitkijktoren in rood-groen-witte 
kleur die een uitzicht zou geven over de 
daar gelegen duinenpanne. Jammer ge-
noeg was deze momenteel niet toeganke-
lijk wegens de coronamaatregelen. Van 
daar ging het via het daar aangelegde rui-
terpad door de duinen tot aan de ingang 
van de golfclub. Daar gingen we dan de 
Haanse duinenbossen in om zo terug te 
keren richting de Vosseslag. Verder keer-
den we dan via de wijk D’Heie terug naar 
onze plaats van vertrek.  

28/04/2021 Duinenkerkje  

Mariakerke. 

Voor de eerste wandeling,na de tweede 
lockdown, zijn er 19 leden komen opda-
gen. Er waren eveneens nog twee nieuwe 
kandidaat leden aanwezig op deze activi-
teit. We vertrokken via de daar nieuw aan-
gelegde wijk, om zo via de ingang gelegen 
in de Westlaan het provinciaal domein Ra-
versijde in te gaan. Ter hoogte van de uit-
kijktoren werd even halt gehouden om een 
groepsfoto te nemen. Dit wel rekening 
houdende met de vigerende coronamaat-
regelen van anderhalve meter afstand. 
Van daar ging het langs Walraversijde en 
het vogelopvangcentrum richting de Dui-
nenweg. Daar gingen we links naar Mid-
delkerke toe, om dan de duinen in te gaan 
om via het mountainbikepad en het wan-
delpad om zo terug te keren naar onze 
plaats van vertrek. De gemaakte afspra-
ken zoals het wandelen in groepjes van 
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12/05/2021 tramhalte Degreefplein 
Middelkerke. 

Door de versoepelingen van de corona-
maatregelen kan er vanaf heden aan sport 
gedaan worden in een groep van 25 perso-
nen, zodanig konden wij met onze 16 le-
den in één groep wandelen. Voorlopig hou-
den we er ons nog wel aan om gedurende 
gans de wandeling het mondmaker te dra-
gen en de anderhalve meter te blijven res-
pecteren. We vertrokken langs de Zeedijk 
tot aan de ingang van de duinen ter hoog-
te van de Sluisvaartstraat, daar keerden 

we via het mountainbikepad terug richting 
Middelkerke om zo langs de Duinenweg 
het Normandpark en de Warande uit te ko-
men aan het wandelpad in de duinen gele-
gen over het nieuwe zwembad van Middel-
kerke. Van daar ging het richting Westen-
de, dit niet zonder de drakentoren te pas-
seren. Zo ging het verder tot op het eind 
van het wandelpad waar we richting de 
Zeedijk gingen. Daar passeerden we de 
drie kunstwerken van Beaufort, waar we 
toch de meeste aandacht schonken aan de 
roestige oplegger en dito kraan. Ter hoog-
te van de werken bij het afbreken van het 
voormalige Middelkerkse Casino werd de 
activiteit beëindigt, om zo de gelegenheid 
te geven om individueel een terrasje te 
doen, waar sommige leden dan ook gretig 
gebruik van maakten. 

19/05/2021 tramhalte Station 

De Haan. 

Opnieuw was de opkomst groot, niettegen-
staande de regenachtige morgen, waren er 
opnieuw 18 leden komen opdagen om deel 

te nemen aan deze wandeling. We vertrok-
ken door de Haanse duinenbossen richting 
de Zwarte kiezel, deze passeerden we, en 
gingen tot aan de volgende afslag naar 
links om zo via de daar gelegen trap over 

de duinen te gaan tot aan het strand. On-
dertussen werd wel even halt gehouden op 
deze trap om zo een groepsfoto te kunnen 
nemen. Via het strand keerden we dan te-
rug richting De Haan, we passeerden zo de 
Zeedijk van De Haan, die we zo eens kon-
den bewonderen van op het strand. De 
wandeling ging verder tot aan de trap ge-
legen ter hoogte van het Zeepreventorium. 
Op het hoogste punt van deze trap kan je 
genieten van een prachtig uitzicht over 
een van de mooiste duinenpannen van de 
Belgische kust. Eens terug beneden gingen 
we de Koninklijke baan over, opnieuw naar 
de Haanse duinenbossen waar we terug 
richting De Haan centrum gingen. Eens te-
rug in centrum De Haan werd besloten om 
nog een verfrissing te gaan nuttigen in de 
Hippo 12. Daar werd dan conform de gel-
dende coronamaatregel, op het terras en 
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met vier personen per tafel, nog even na-
gekaart over deze alweer geslaagde wan-
deling. 

Wodanverslagjes. 

Zo een verslagje komt uiteraard niet van 
zelf in de ster.  Het legt een digitale weg 
af.  Waar het vroeger uit de pen vloeide zit 
het nu eerder in de vingers.  Zo een ver-
slagje is leuk maar nog leuker wordt het 
als er ook, een foto bij staat.  Alzo komt 
iedereen vroeg of laat eens in de ster te-
recht, uitgezonderd, uiteraard, de foto-
graaf.  En hebben wij nu net een vaste fo-
tograaf die bijgevolg nooit in beeld komt.  
Om daaraan te verhelpen heeft een op-
merkzame deelnemer een foto genomen 
van onze fotograaf.  Ilse, dank voor je in-
breng in naam van alle deelnemers. 

 

PS: Op onze website vind 
je veel meer foto’s ge-
trokken door Ilse! 

 

Wodanwandelingen Zomer 2021 

7/jul 

Kerk De Panne Esplanade 

(hele dag) Ronny 

14/jul Duinenkerkje Mariakerke Jean 

21/jul Nationale feestdag   

28/jul Tramhalte De Haan Ronny 

4/aug Ipso Facto Oudenburg Ronny 

11/aug Tramhalte Renbaan Hippo 12 Ronny 

18/aug Armenonville 'T Bosje Ronny 

25/aug Blauwe Sluis Bredene Ronny 
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Wandelen - Fietsen - Wandelen - 
Fietsen - wande… 

Zondag 02 en 16 mei. 

Fietszondag. 
Zondag 02 mei: Met Jean en Christiane, 
en met wat uitstel, want de aprilse fiets-
tochten zijn door corona grillen niet kun-
nen doorgaan, vertrekken we voor de 
eerste fietstocht aan het monumentje.  
Via een tunneltje, een paadje en een 
oversteekje, komen we aan de Stuiver-
straat.  Een paadje langs het kerkhof 
brengt ons in de achterliggende wijk, in 
Stene herken ik mij ook nog, maar dan 
gaat het tussen de velden en volgen wij 
knooppunt hier en knooppunt daar tot ik 
niet meer weet of we nu in Slijpe of Zon-
nebeke zijn.  Wat ik wel weet dat het 
aangenaam was om de vertrouwde ge-
zichten te zien na een veel te lange pau-
ze. 

Zondag 16 mei:  Met Patrick O en met 
wat planning en aanpassing.  Was het 
aanvankelijke doel Zedelgem, door de 
onzekere weersvoorspelling werd voor 
een alternatief gekozen.  Met 19, door 
de regen(?) tenslotte maar met een 10 
tal, vertrokken we door het “bosje”.  Dan 
naast de spoorweg tot aan een Groene 
62.  Bij de eerste gelegenheid richting 
Zandvoorde langs een door Daikin aan-
gelegd pad.  We pikken Josée en Roland 
op en trappen verder richting kanaal.  
Dan nog een stukje verder binnenland 
op en we houden pauze in Slijpe.  Net 
daar, tijdens de pauze, krijgen we de 
eerste en enige regendruppels op ons, 
niet eens de moeite om te schuilen.  We 
krijgen er ook eindelijk Ivan, die even 
vermist was, aan de lijn.  Na de pauze 
trekken we uiteraard verder.  Een paaltje 
gekoppeld aan een valpartij strooit even 
roet in het eten, maar gelukkig, zonder 
erg, kunnen we verder.  We ronden het 
vliegveld, fietsen door het domein van 
de Prins, rijden via een leuk “nieuw” 

fietspad, achter de Steense dijk.  Hier be-
gint de afvallingskoers.  Die van Stene 
haken als eerste af.  Wat verder wordt de 
groep verder uitgedund.  Elk naar zijn 
onderscheidelijke woonplaats.  Tenslotte 
begeleidt Patrick ons nog met drie naar 
de Groendreef in ‘t Bosje.  Waarvoor 
dank Patrick.  We hebben genoten en 
hebben vergeten foto’s te nemen. 

Graag nodigen we jullie allen uit voor de 
volgende fietstoch-
ten.  Er wordt aan 
een gemoedelijk 
tempo gereden en 
zowel de EBike als 
de SBike is wel-
kom. 
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NICOTEC 

Verkoop van alle types fietsen 

+ onderhoud en herstel   

Astridlaan 168 A – 8310 Assebroek 

GSM: 0471 98 07 45 

Nicolas.gervoyse@hotmail.com  
www.nicotec.be 

Maandag gesloten 

Dinsdag tot vrijdag open van 

9u – 12u  en  13u30 – 19u 

Zaterdag open van 

10u – 12u  en  13u30 – 18u 

Vanaf Juni staan volgende tochten 
op het resterende Fietsprogramma: 

06 juni : Roland 

20 juni : Jacky 

Voor de geplande fietstochten op: 

11 juli 

25 juli 

08 augustus 

22 augustus 

05 september 

19 september 

Zijn fietsleiders welkom! 

Meer en meer vervangen digitale kranten 
en tijdschriften het papieren exemplaar.  
Op websites wordt de informatie blik-
semsnel aangepast.  Met papier wordt 
spaarzaam omgegaan.  Ook onze afde-
ling wil zijn ecologische voetafdruk be-
perken.  Daarom heeft het bestuur, na 
overleg, beslist om vanaf 2021 een uit-
dovend beleid te voeren wat betreft pa-
pieren Zeester. 

 

Wat houdt dit in? 

Alle nieuwe leden vanaf 2021 krijgen en-
kel nog een digitale versie van de Zee-
ster.  De papieren versie wordt niet meer 
opgestuurd.  Je krijgt deze digitale versie  
via mail of je kan ze raadplegen via de 
website.  Iedereen die tot nu toe een 
papieren versie kreeg, zal deze blij-
ven ontvangen.  Help ons spaarzaam 
te zijn en schakel over naar de digitale 
versie.  Het is even wennen, maar alles 
went, … 

Jacky 

D i g i t a l e 
maatschappij 
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Ingrediënten: 
  Steaks 
 2 grote frietaardappelen 
 Klont boter 
 Frituurolie 

 

 

 

Bereiding: 
 

1. Haal de steak tijdig uit de koelkast, zodat deze kan acclimatiseren. 
2. Schil de aardappelen, snij ze in frietjes en spoel in koud water. Dep ze goed 

droog in een keukenhanddoek. 
3. Pocheer ze vervolgens een eerste keer gedurende ongeveer 4 min. op 160°C en 

laat ze uitlekken en afkoelen op keukenpapier. 
4. Schil de paprika met een dunschiller en verwijder de zaadlijsten, reinig de sja-

lot. 
5. Snij de sjalot en de paprika in fijne brunoise (blokjes). 
6. Verhit de pan voor de steaks, voeg een klontje boter toe en laat bruinen tot ha-

zelnootkleur. 
7. Kruid de steaks met peper en zout en leg ze in de pan, laat mooi bruin kleuren, 

draai om en eveneens aan de tweede zijde kleuren, laat bakken volgens voor-
keur. 

8. Haal de steaks uit de pan en laat rusten op een bord, giet het vet uit de pan en 
maak vervolgens de saus in dezelfde pan. 

9. Doe de fijngesneden sjalot en paprika in de pan en laat even bakken. 
10.Voeg de tomatenpuree, peper en zout, het paprikapoeder toe, goed roeren en 

vervolgens flamberen met de wodka. 
11.Blus met de room en laat de saus even inkoken, voeg voor de smaak nog een 

snuifje cayennepeper en een el kalfsfond pasta of stukje van bouillonblokje toe. 
12.Bak de frietjes voor de tweede keer op 180°C gedurende 2 min. 
13.Leg de steak op het bord en overgiet met de Stroganoffsaus en verse frietjes. 

Smakelijk 

Voor de Stroganoffsaus: 
 0,5 rode paprika  0,5 sjalot 
 1 el tomatenpuree  1 tl paprikapoeder 
 100ml wodka   100ml room 
 1 el kalfsfondpasta of van blokje 
 1 Sn cayennepeper  1 el zure room 
 P, zout 


