
 

4  De Natuurvrienden Oostende 

 
 

Zondag 28 juni 2020 
 
Waar:  wandelen door het blote land van Diksmuide en de IJzerboomgaard 
Afspaak:  zondag 28juni 2020 - Groendreef Oostende 
Uur & plaats: vertrek wandeling om 10u 
parking VZW De Groene Kans - IJzerdijk 45, Diksmuide(net voorbij spoorwegbrug) 
Luswandeling:  ja 
Middagpauze: Picknick ergens onderweg (voorzie voldoende eigen dranken, 
 ook geen sanitair mogelijk) 
of onder voorbehoud van heropening horeca: cafétaria Provinciaal Domein  
de IJzerboomgaard - ’t Land van Vlierbos - IJzerdijk 41, Diksmuide 
Vertrek namiddag: 13u30 
Verplichte registratie bij deelname tegen ten laatste vrijdag 26 juni: 
Je moet dus je deelname bevestigen bij Ivan voor deze activiteit! 
 
Contacteer Ivan: GSM: 0467/005251 
email: ivan.thermote@telenet.be 

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.    

Zie ook volgende blz  

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

Voor ALLE activiteiten houden we ons aan 
de aanbevelingen van de Veiligheidsraad! 
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14 mei 2000   10 mei 2020 
20 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 10 Mei 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 08 Mei. 

 
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 

Zondagwandeling 28 Juni 2020 
 
Beide wandellussen vertrekken telkens vanop 
de Frontzate naast de IJzertoren. Voor de eer-
ste 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 IJzerboom-
gaard, het nieuwe Provinciale domein langs de 
IJzer. 
In de namiddag gaat het richting Reigersvliet 
naar Oud-Stuivenkenskerke. Via smalle paad-
jes en de IJzerdijk komen we voorbij heel wat 
plaatsen die herinneren aan de Groote Oorlog: 
de petroleumtanks, de Dodengang en het Oor-
logskruis. De IJzertoren is een uitstekende ver-
dwaalpaal aan de horizon. 
Zie ook vorige bladzijde 
Ivan 


