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2  De Natuurvrienden Oostende 

Waar is de tijd dat wij onze cul-
turele bagage zelf creëerden.  
Of “Creëren” het goede woord 
is voor wat volgt, betwijfel ik.  
Op de tonen van het liedje 
“Shame and scandal in the Fa-
mily” van Shawn Elliott, net 
opgezocht, zongen we erop los, 
na in de bar het nodige culture-

le vocht tot ons genomen te hebben, en brachten 
we de toehoorders, allen van hetzelfde niveau cul-
turele vocht voorzien, in een euforische stem-
ming, alle problemen vergetend.  Het woordje 
Family werd omgevormd naar Compagnie en het 
feest kon beginnen.  Niemand die er zich aan 
stoorde dat er af en toe een nootje juist was, maar 
al de rest klonk zo vals als je maar kon denken. 
Als je weet dat de schrijver van vandaag de nederi-
ge voorzanger was, zal er niemand aan mijn 
woorden twijfelen. 
Het woordje bar en compagnie heeft jullie waar-
schijnlijk op het juiste spoor gebracht, het hoeft 
niet gezegd dat dit ergens in een legereenheid was, 
daarenboven in het verre Duitsland, toen toch, 
een klein gehuchtje, een grote kazerne en veel 
verveling. 
We moesten er in ons kot blijven, in dit geval de 
kazerne, of voor de gehuwden de woonwijk, en 
cultuur werd er zelfs nog niet met een kleine let-
ter geschreven, toch niet daar.  Maar het luchtte 
op en we hadden plezier, en we bleven in ons kot 
of toch dichtbij ons kot. 
Wie had ooit gedacht dat we zoveel jaren later 
opnieuw in ons kot zouden moeten blijven en 
ook onze toevlucht zouden moeten nemen tot 
balkon orkestjes om het gebrek aan culturele acti-
viteiten op te vangen. 
Je ziet alles komt weer en als het eens wat minder 
gaat grijpen we allen terug naar dezelfde remedie.  
We laten het van uit ons hart komen en verma-
ken onszelf.  We koken wat meer thuis, en wees 
gerust, moest het nog wat slechter gaan, dan 
wordt elk tuintje weer een “lochting”. 
Heel lang geleden, toen de school nog atheneum 
heette, moest ik een opstel schrijven, “Als het 
nooit stopt met regenen” of iets in die zin, was 
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het verplichte onderwerp.  Ik haalde er voor deze 
tijd een ongezien en onvermoed schrijverstalent 
naar boven, zelfs de leraar stond versteld van mijn 
ongebreidelde fantasie.  Dat ik mijn tijd toen ver 
vooruit was is zeker, want hij vermoedde dat mijn 
zus het stukje geschreven had.  Die was acht jaar 
ouder dan ik, van tijd vooruit gesproken.  Hoe 
wist hij eigenlijk dat ik een zus had, vraag ik mij 
nu, wat laat, af! 
Moest ik nu een opstel moeten schrijven over 
“Blijf in uw kot” of “Oostende zonder toeristen” 
of “Tweede verblijvers blijf in één”, ik krijg waar-
schijnlijk de eerste prijs voor mijn ongeëvenaarde 
fantasie en toch kan ik gewoon schrijven hoe het 
er nu in het echt aan toe gaat. 
Maar we kijken hoopvol naar de toekomst. 
Maar ook voor de toekomst, na de Corona tijd, 
kijken we al terug in het verleden.  Het plaatje ligt 
al klaar.  En wees gerust, je zal het niet moeten 
afzetten.  Dame Vera Lynn’s song “We’ll meet 
again”, eens deze crisis eraan is voor de moeite, 
wordt gegarandeerd een bestseller. 
En wat ook een bestseller in wording is, is het edi-
toriaaltje van enkel maanden geleden.  Naar aan-
leiding van de overrompelingen aan de Belgische 
kust heb ik voorgesteld eens een bijzonder week-
end aan de kust te houden, in Oostende.  Een 
weekend dat er NIETS te beleven valt.  Geen eve-
nementen, niets.  We hebben dit nu reeds een 
paar weken aan een stuk en veel kustbewoners 
weten ondertussen dat er veel te beleven is als er 
niets te beleven valt. 
En dat dit editoriaaltje goed gelezen wordt bewij-
zen jullie met de massale reacties op de oproep 
van onze voorzitter vorige maand, hier op deze 
plaats.  De artikeltjes stroomden binnen, een se-
lectie was aangewezen. 
Op de volgende bladzijde vinden jullie alvast een 
woordje van een van onze trouwe leden, aan jullie 
het raden van wie. 
Ik kan alvast verklappen dat ik niets zal verklap-
pen! 
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Vanwege een lid van de natuurvrienden 
 
Het coronabeest houdt ons in ons kot 
Geen wandelingen, geen fietstochten meer 
Geen achterafbabbels meer 
Geen verjaardagsfeestjes meer 
Geen weekends, geen reisjes 
Niks ..... nada .... nul 
 
Maar mijn kot is spic en span 
Van boven tot beneden 
Van binnen en van buiten 
Gras kort afgemaaid 
Geen sprietje onkruid te bespeuren 
En nu? 
LOCKDOWN? Niks voor mij!! 
 
Dan maar een was en strijksalon openen 
Voor wie het druk heeft 
En terwijl een wasmachine op volle toeren draait.... 
Trek ik een schuif open en wat daarin zit bezorgt mij een aangename namiddag .... 
 
Ik lees verhalen van lang geleden 
Zondagswandelingen 
Fietsvierdaagse waar we nog vele platte banden reden... 
En zo ook de dam in Holland onder schuim staken en ook durfden zonder zadel te rijden :-) 
De oriëntatie en klimweekends in Godinne 
De weekends in de Ardennen 
Fraipont - La Reid - Logbiermé - Ovifat - Hockai en andere... 
De vierdaagse wintertrektochten waar op de kaart van Willy nooit een café te vinden was 
 
Dan maar in het bos op een boomstam met je voeten in de sneeuw 
Je bijna bevroren boterhammen opeten 
De zoektochten waar de soep op niks trok 
De eindejaarsfeestjes waar er nog sketches voorgedragen werden en ook gedanst... 
 
Bij het lezen van dit alles ben ik mij ervan bewust dat ik bij mijn 40 jaar lid van de natuurvrienden heel veel aangename 
momenten heb mogen beleven. 
Mijn gedachten gaan ook naar alle vrienden waar we al moesten afscheid van nemen. 
Maar ik hoop dat we binnenkort onze activiteiten terug kunnen starten en iedereen in goede gezondheid kunnen te-
rugzien. 
 
 
Groetjes, en rara.... wie ben ik? 
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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 
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De nationale veiligheidsraad heeft beslo-
ten dat er terug in groep mag gefietst 
worden(maximum 20 personen). 

 

Hoera dus,we kunnen weer met z'n allen 
SAMEN de fiets op! 

Maar hou dan aub wel rekening met de 
verplichte veiligheidsafstand (1,5 m) van 
elkaar en rij ook achter elkaar. 

Ook is een flesje ontsmettende handgel 
en een mondmasker bij hebben geen 
overbodige luxe. 

De fietskalender blijft verder ongewij-
zigd, maar gezien de moeilijkheden
(o.a.voor de middagpicknick en ontbre-
kende sanitaire voorzieningen) werd in 
onze laatste video-vergadering beslist 
om, zolang de horecazaken dicht blijven, 
de fietstochten te herleiden tot halve 
dagtochtjes van ongeveer 40 km - tel-
kens met start om 14uur aan ons monu-
mentje. 

Ook draagt de begeleider een geel hes-
je . 

Indien je aan een tochtje deelneemt 
wordt gevraagd dit vooraf aan mij te 
melden, liefst per mail. 

De eerste namiddagtocht is dus op zeven 
Juni (met Marc /Nicole als begeleiders). 

 

Hopelijk tot binnenkort (per fiets) 

 

Hierna onze fietskalender 
voor 2020 

 

Op 07 Juni zal Mark ons een leuke fiets-
namidag 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 fietsseizoen onder leiding van Jean 
en Christiane. 

Na de crisis en zodra de horeca open is starten onze tochtjes 

(60 à 70 km) steeds om 10 uur aan ons Monumentje (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.  In afwachting doen we het 

zoals beschreven hiernaast! 

Vertrekplaats fietstocht: 

 

Maria Hendrikapark, 

Groendreef Oostende. 

Vertrek FIETSEN om 

10.00 uur! 

Voor ALLE activiteiten houden 

we ons aan de aanbevelingen 

van de Veiligheidsraad! 
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Ik heb ergens gelezen dat Robert Marchand, houder van diverse wereldrecords voor 
super-ouderen, vorig jaar, ter gelegenheid van zijn 107de verjaardag, nog 20 km per 
fiets heeft afgelegd. 

Roger Walkoviak, ex-Tourwinnaar, werd 99 en André Darigade is 90 geworden. Ver-
geten we ook onze eigen Rik Van Looy niet, die ooit 493 koersen won en die er als 86
-jarige nog bijzonder goed voorkomt. 

Het wijst er allemaal een beetje op dat fietsen en bewegen in het algemeen een rol 
kan spelen om langer en vooral beter te leven. 

Het véloke helpt ook tegen stress. De gunstige effecten nemen nog toe als je in een 
leuke groep kan fietsen. Ook de elektrische fiets draagt bij tot de algemene conditie. 
Het is bijzonder positief voor de fysiek en je blijft ook alerter in het verkeer en bo-
vendien blijf je sociaal actiever omdat men zich vlotter en soepeler kan verplaatsen, 
liefst zo vaak mogelijk in groep. 

Algemeen kan men dus stellen dat fietsen een van de beste methodes is om een 
stabiele gezondheid te verwerven en te behouden. Het is een uitstekende vorm van 
“zacht sporten”, de gewrichten worden gespaard en de voordelen zijn ontelbaar. Een 
half uurtje fietsen per dag vermindert zeker het risico op hart-en vaatproblemen. Het 
is ook uitstekend voor de hartspier en de aders. Het is een van de betere manieren 
om te ontsnappen aan de grote kwalen van onze moderne tijd. 

FIETSEN  DUS MAAR! 

En ook nog even dit: Zie je iemand met pech langs de weg staan dan is het oh zo-
sympatiek om even halt te houden en te vragen of hij/zij het wel redt. (Dit mag zich 
niet beperken tot een mooi vrouwtje die noodgedwongen aan de kant staat). 

Het zijn vaak de kleine dingen die de wereld mooier maken! 

 

Roland 

Oostendse Corona Sfeerbeelden 
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GR-Tocht van 10 Mei 2020 

Gelukkig zit deze coronatijd niet muur-
vast.  Af en toe komt er wat versoepe-
ling van de maatregelen.  Waarop we 
dan gretig inspelen.  Nu mogen we met 
twee gaan sporten of fietsen of wande-
len.  We kiezen er dus voor om voor die 
laatste GR-tocht voor de zomerstop, te-
vens een jubileum uitgave, ons met zo-
veel mogelijk deelnemers te omringen. 

Didier, uit Oostkamp, en Tine uit Ichte-
gem, zijn de dichtsbij wonende GR 
stappers en zijn direct te vinden voor 
een zondagse GR uitstap, met “Blijf in 
uw kot” eigenschappen. 

Stipt om 09.30 uur, zoals we het van 
GR-stappers gewoon zijn, stappen we 
de Koornemoezen uit.  Het is met ge-
mengde gevoelens dat we onze regen-
vest in de rugzak laten want de eerste 

beloofde regen begint zo druppelsgewijs 
neer te dalen.  Dat dit de eerste en laatste 
spetters van de ganse dag zouden worden 
wisten we toen nog niet.  In elk geval, 
met het regenscherm bij de hand trotse-
ren we deze belachelijke aanval. 

Het is vroeg en de beloofde regen, de 
zonnige zaterdag en de moederdag zorgen 
ervoor dat iedereen in zijn kot blijft.  Het 
is dus langs een rustige fietsverbinding 
dat we ons richting Merkenveld (1) en het 
Doeverenwandelpad begeven.  De wan-
delroute is eigenlijk maar 5,7 km lang 
maar kan probleemloos wat uitgebreid 
worden, want ze loopt midden door een 
bosrijk gebied.  Nog steeds is er weinig 
beweging te bespeuren.  Zelfs de vaste 
lopers ontbreken op de afspraak.  Onge-
twijfeld hebben ze allen hun bewegingsac-
tiviteit verzet naar de zonrijke zaterdag 
die we gisteren meemaakten. 

In het Hoogveld (2) ken-
nen we ondertussen al 
beter de weg, en we ont-
dekken er een mooi uit-
kijkpunt op het kasteel 
met dezelfde naam.  Na-
tuurpunt heeft er in sa-
menwerking met ge-
meente en andere pro-
vinciale diensten gezorgd 
voor een leuke poel en 
een bijenhotel, dit laat-
ste is zelfs vrij toeganke-
lijk, in deze corona tijd. 

Onderweg komen we een 
bekende tegen, al jaren 
niet meer gezien.  Met 
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respect voor de nieuwe regels begroeten 
we elkaar.  Geen handjes en geen kusjes 
geven dit gaat relatief gemakkelijk.  Die 
afstand houden als je aan de praat bent 
is minder natuurlijk.  Je bent op stap met 
vertrouwde bekende vrienden, en de co-
rona gedachte staat op de achtergrond.  
Kom je daarentegen iemand onbekend 
tegen, dan zie je ze zo uitwijken, de 
meesten toch. 

De middagpauze houden we in de weide.  
Op een lichte verhoging, een mote, ver-
spreiden we ons, plaats genoeg, en de 
boterhammen worden opgegraasd.  Zon-
der zon is een middagpauze zo voorbij, 
als daarenboven nog een fris briesje op 
ons afkomt is de keuze vlug gemaakt. 

Didier die ook van alle markten thuis is, 
kent hier alle verbindingen en heeft vlug 
door dat er al eens een hoekje bijkomt in 
plaats van af is, maar het leuke bekende 
weggetje naar het Klokhof is een aanra-
der.  Ook hier heeft Natuurpunt voor de 
nodige natuur ondersteuning gezorgd  
Met het gekwaak van de kikkers worden 

 
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 

ze ervoor bedankt.  De OLV grot hebben 
we een tweetal maanden geleden niet 
bezocht, want bij stormwind wordt een 
bezoek afgeraden.  Zelfs Maria kan dan 
onze veiligheid niet waarborgen.  Maar 
nu is dit ommetje te doen.  Deze grot 
maakt eigenlijk deel uit van een kas-
teeldomein.  Een leuk, steeds stromend, 
watertje doorkruist het domeintje.  De 
grot wordt ook Grot Emmaüs genoemd, 
naam welke ook aan het kasteeldomein 
toegekend is.  Naamgeving naar verluid 
omwille van dezelfde afstand tussen het 
kasteel en de Brugse Jeruzalemkerk als 
tussen de Bijbelse plaats Emmaüs en Je-
ruzalem.  Je moet er maar opkomen.  
Wij vervolgen onze weg naar de Water-
molenvijver, houden even halt aan de 
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kijkhut en ontdekken het paadje tussen-
door, waar we met wat moeite en de no-
dige speurzin de twee zwaar beschadigde 
doorgangetjes, eigenlijk, doorhangetjes, 
vinden die ons naar de Paters van Ze-
venkerken leiden.  Midden in de namid-
dag staat dit hier meestal vol met Pan-
nenkoeken toeristen, nu ontdekken we 
één auto.  Met het water in de mond, 
want nog niet zolang geleden genoten 
we hier van de pannenkoeken, vervolgen 
we onze weg en via het enkel door aan-
gelanden gekende weggetje komen we 
weer dichtbij huis.  Een leuk nog maar 
net ontdekt ommetje brengt ons bij het 
nieuwe recreatiebosje “Ockerhout”.  Door 
het groen en met wat helderziendheid, 
zien we al ons kotje. 

 

Een echt tof kotje. 

Een enthousiaste medestapper. 
 

1. Het Merkenveld (soms ook gespeld als: Merkemveld) is een 

bos- en recreatiegebied in de West-Vlaamse gemeente Zedel-

gem, gelegen op het grondgebied van Zedelgem, Veldegem en 

vooral Loppem. Het ligt direct ten oosten van buurtschap De 

Leeuw.Het Merkenveld sluit aan bij het domein van Kasteel 

Baesveld (20 ha), particuliere bossen (22 ha) en het natuurge-

bied Doeveren (57 ha), waarmee de totale oppervlakte op on-

geveer 110 ha komt. Het Merkenveld, ruim 18 ha, werd in de 

jaren '80 van de 20e eeuw aangekocht door de gemeente Ze-

delgem en staat sindsdien bekend als het Gemeentelijk domein 

Merkemveld 

2. Hoogveld: De gemeente en Natuurpunt zijn samen eigenaar 

van ongeveer 28 hectare natuurgebied Hoogveld (bos, gras-

land, akker, dreven, gronden). In 2015, 2016 en 2017 werd 

heel wat extra bos aangeplant, o.a. geboortebossen in samen-

werking met de Gezinsbond. Velt plantte in 2015 ook een 

hoogstamboomgaard aan. Een 5-tal poelen zorgt voor de on-

dersteuning van de amfibieënpopulaties. De boomgaard en de 

poelen werden gerealiseerd met de steun van Regionaal Land-

schap Houtland vzw. Het kasteel op het domein dateert van 

1865 en werd lange tijd bewoond door de familie van Zuylen 

de Nyevelt. Baron van Zuylen was van 1933 tot 1938 en van 

1947 tot 1962 burgemeester van Veldegem. In 1982 kreeg het 

landgoed een nieuwe bestemming als ontmoetings-, vormings- 

en jeugdverblijfscentrum. 



http://www.denatuurvriendenoostende.be    11  Zeester Juni 

Zondagwandeling april 

De geplande zondagwandeling van april 
die door de Corona crisis werd 
afgeschaft was gelukkig niet ver van 
mijn kot. Een mooie fietstocht vanuit 
Nieuwpoort langs de IJzer tot 
Diksmuide brengt mij aan de voet van 
de IJzertoren waar de wandeling start 
a a n  d e  F r o n t z a t e ,  d e  o u d e 
spoorwegbedding naar Nieuwpoort. De 
naam Frontzate komt van de Belgische 
verdedigingslijn na de slag aan de IJzer 
van 18-23 oktober 1914. De polder 
tussen de Frontzate en de IJzer stond 
onder water nadat men in Nieuwpoort 
de sluizen had opengezet van de 
Veurne Ambacht overlaat op de 
Noordvaart om de Duitse opmars te 
stuiten. De Duitsers wilden richting 
zeehavens voor de oversteek naar 

Engeland maar de dappere Belgen deden 
wat in vroegere bezettingen van 
Nieuwpoort ook al diverse keren was 
toegepast: de onderwaterzetting van de 
polders.  Karel Cogghe uit Veurne en 
vooral sluiswachter Hendrik Gheeraert uit 
Nieuwpoort werden er wereldberoemd 
door, zijn beeltenis stond ooit op een 
bankbiljet van 1000 frank. Na zijn 
heldendaad heeft de man naar het schijnt 
nooit meer echt gewerkt, hij gaf uitleg aan 
de oorlogstoeristen en werd met plezier 
getrakteerd op gratis jeneverkes wat dan 
zijn gezondheid niet ten goede kwam. Bij 
zijn overlijden in 1925 kreeg de 
s l u i swa ch t e r  n og  e en  e c h t e 
staatsbegrafenis als laatste eerbetoon. 
Langs de oude spoorwegbedding in de 
buurt van Pervijze en Ramskapelle zijn 
nog talrijke dug-outs te zien die dienst 
deden als schuilplaats voor de troepen. 

In Kaaskerke duiken we onder de spoorlijn 
Diksmuide-Adinkerke en stappen tussen 
de rietkragen van de Vla, een woeste 
open vlakte, richting Oudekapelle. De 
graslanden aan de 
w e s t e l i j k e  k a n t 
richting Lampernisse 
behoren tot de 
Oudlandpolder en zijn 
gekend voor de 
relatief grote populatie 
grutto’s die er ieder 
jaar komen broeden in 
d e  u i t g e s t r e k t e 
weiden. Tijdens het 
broedseizoen wordt er 
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door de boeren ook niet overal gemaaid 
om deze zeldzame vogels in alle rust hun 
jongen te laten grootbrengen. Die rust is 
echter relatief, wanneer je als wandelaar 
te dicht bij het nest nadert wordt je 
getrakteerd op scheervluchten met heel 
veel lawaai. Grutto’s overwinteren in 
Portugal, in de buurt van Lissabon aan 
de Taag, en kiezen o.a. onze westhoek 
als broedgebied. We wandelen langs de 
Grote Beverdijk en volgen de Oude 
Zeedijk tot in het centrum van 
Oudekapelle. Tot 1500 jaar geleden was 
dit slikken- en waddengebied doorsneden 
met getijdengeulen, de zee kwam dus 
letterlijk tot Oudekapelle. De geleidelijke 
ontginning van het schorrengebied en 
drooglegging door de aangrenzende 
reeds bewoonde nederzettingen 
transformeerden deze streek tot 
vruchtbare polders. In oostelijke richting 
tot voorbij Nieuwkapelle bevinden zich 
de Middellandpolders tot aan de IJzer. 
Vooraleer de weg verder te zetten eerst 
nog even een kleine omleiding gemaakt 
naar de merkwaardige Groigne bunker 
die ooit dienst deed als commandopost. 
Het dak bestaat uit olifantenplaten 
bedekt met zandzakken. De bunker had 
e e n  s l a a p g e l e g e n h e i d  m e t 
elektriciteitsvoorziening, vrij ongewoon 

tijdens de oorlogsjaren. Het bakstenen 
gedeelte binnenin de constructie verhult 
echter een merkwaardig detail: een 
spitse hoefijzerboog waarin Arabische 
inscripties gekerfd zijn. De universteit 
van Dubai heeft onlangs de tekens 
ontcijferd en de vertaling zou als volgt 
luiden: “Er is geen grotere God dan 

Allah. Als je in Allah gelooft, zal je 

zegevieren zoals de zege over Tadmoor 

en Namar”. De tekst wijst dus op een 
tijdelijke aanwezigheid van Arabische 
manschappen die als onderdanen deel 
uitmaakten van het Franse leger. 

Van Oudekapelle gaat het richting Sint-
Jacobskapelle waar de pitoreske Sint-
Jacobskerk en het standbeeld van de 
pelgrim op route naar Compostella een 
uniek dorpszicht vormen van dit 
piepkleine dorp. Bij de laatste 
demografische telling waren er in 2007 
nog 96 inwoners, ’t is er hier dus altijd 
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de rust. Er valt hier anders heel wat te 
beleven, een kinderboerderij, een 
samentuin en zelfpluktuin voor wie 
ecologisch wilt tuinieren. Het café de 
IJzerboomgaard is een ideale tussenstop 
tijdens een uitstap waar je de heerlijke 
Vlierbosproducten kan proeven. Het land 
van Vlierbos is een sociaal project, een 
pluspunt voor de mensen die er een 
f un c t i e  k r i j g en  vo l g ens  hun 
mogelijkheden. Op en rond het water is er 
een speeltuin met een vlonderpad, 
eilandjes, grachten, een mini-strand en 
gazonweide, een ideale omgeving voor 
jong en oud. 

De picknick is voor onderweg, 
hangouderen zijn nergens toegelaten, dus 
stappen we verder opnieuw de Frontzate 
op richting Kaaskerke. Eens voorbij de 
kerk komt men terug in de polders met 
weidse vergezichten. Een mooie fazant 
poseert gewillig voor de fotograaf, of is 
het een uitgezet boskieken? In ieder geval 
zeker niet mensenschuw, dat belooft voor 
het najaar bij het heropenen van de jacht! 
Na enkele kilometers in 
rechte lijn slaan we af 
richting het Onze Lieve 
V r o u w h o e k j e  i n 
Stuvertjes of Oud-
Stuivekenskerke. Nog 
vóór WOI wordt de 
oude dorpskern van 
Stuivekenskerke al 
verlaten en wordt er 
enkele ki lometers 
verder een nieuwe kerk 

rustig, ook in niet-Corona tijden. Een 
bezoekje aan het volkscafé “de Gevallen 
Engel” zit er deze keer niet in, zeker 
eens een stop waard als je in de buurt 
bent. Een merkwaardige bazin, speciaal 
engelachtig interieur en een zeer 
gezellig buitenterras waar je mag 
picknicken na het aanhoren van 
duidelijke instructies: zelf je dranken 
afhalen aan de toog, de tafels opruimen 
en alles netjes achterlaten. ’t Zal voor 
een volgende keer zijn dus... 

Het laatste stuk van Sint-Jacobskapelle 
naar de IJzerboomgaard brengt ons nog 
tot bij de verwaarloosde Vliegeniers-
kapel. Deze gedenkkapel, voor de 
tijdens de Groote Oorlog neergestorte 
piloot Paul de Goussencourt, is 
beschermd maar heeft dringend een 
restaurat iebeurt nodig. Al  het 
overwoekerende struikgewas werd 
recent verwijderd, voorheen was de 
kapel niet toegankelijk. De eigenaars 
overleggen momenteel met de Vlaamse 
Overheid en stad Diksmuide om samen 
een inspanning te doen voor de 
restauratie. 

Het nieuwe Provinciaal domein de Ijzer-
boomgaard naast de IJzertoren ligt er 
verlaten bij, alleen buurtbewoners zijn 
er toegelaten en komen er genieten van 
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gebouwd. De oude kerktoren zal dienst 
doen als waarnemingspost voor het 
Belgische leger en staat in verbinding 
met de grote wachtpost Reigersvliet. Van 
hieruit kan het leger in het ondergelopen 
gebied de IJzer observeren. Het ganse 
complex staat in verbinding met andere 
achterliggende wachtposten via 
loopgraven, loopbruggen, verbindings-
gangen en prikkeldraad versperringen. 
Onwaarschijnlijk rustig is het er nu, een 
goeie 100 jaar terug was dit een fel 
bevochten en beschoten gebied, het 
contrast kan niet groter zijn. Er werd een 
herdenkingskapel gebouwd en er staan 
enkele gedenkzuilen. Ook staat er nog 
een originele demarcatiepaal, van de 
Noordzee tot de Zwitsere grens werden 
die geplaatst om de frontlijn aan te 
duiden, telkens met het opschrift: “Hier 
werd de overweldiger tot staan 
gebracht”. 

Smalle veldwegeltjes slingeren tussen de 
velden door en brengen ons naar de 
oever van de IJzer. Vlakbij staan de 
stukgeschoten petroleumtanks, na de 
slag om de IJzer 
b e h i e l d e n  d e 
Duitsers nog enkele 
stellingen op de 
westelijke oever. 
Van hieruit konden 
de Duitsers de 
stellingen aan de 
loopgrachten langs 
de IJzer onder vuur 
nemen. Ter hoogte 
van de Dodengang 
staat er nog een 

ruïne van een Duitse bunker op enkele 
tientallen meter van een Belgische 
bunker aan de meest westelijke kant van 
de loopgrachten. Ongelooflijk hoe dicht 
men elkaar kon beschieten gedurende de 
vier jaar durende stellingoorlog aan de 
IJzer. Het complex van de Dodengang is 
het laatste bolwerk uit de Groote Oorlog 
op deze wandeling, de site ligt er ook 
totaal verlaten bij nu alle musea gesloten 
zijn. Ook het café de Dodengang 
tegenover het museum is al een tijdje 
dicht maar echter niet door de Corona 
crisis, de laatste Nederlandse uitbater 
had de bierkelder omgebouwd tot een 
serieus drugslabo tot hij tegen de lamp 
liep. 

Het laatste stuk naar 
de IJzertoren stappen 
we op het nieuwe 
wandel- en fietspad 
langs de IJzeroever. 
De kilometerteller 
zegt 20 km, mooi 
gestapt voor een 
zondagwande l i ng . 
Geen après wandeling 
mogelijk, terug de 
fiets op naar 
N i e u w p o o r t . 
Gelukkig staat er 
nog een flinke 
voorraad gerstenat 
in de kelder te 
wachten om deze 
extra sportieve dag 
af te ronden, het 
resultaat van een 
beetje hamsteren, 
leek me beter dan 
een  voo r r aad 
toiletpapier. 
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Dze Wodanwandelingen starten terug op vanaf 10 juni.  Er zijn nog steeds enkele 
beperkingen waarmee we rekening moeten houden. 

1. Je moet je deelname doorgeven aan Ronny.  Via mail liefst, via telefoon als het 
niet anders kan. 

2. Je moet een mondmasker bij je hebben. 

3. Je moet de regels van sociale afstand respecteren.  Zeker 1.50 meter afstand 
houden. 

Dit geldt uiteraard voor alle activiteiten.  
Wandelen, fietsen, andere contacten! 

Denk eraan, op het openbaar vervoer 
geldt mondmaskerplicht! 

Het bestuur! 

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 

Wodanwandelingen Zomer 2020 

10/06/2020    Kerk van Stalhille Ronny 

17/06/2020  Nieuwpoort Station/Vismijn Ronny 

24/06/2020  Tramhalte De Haan Ronny 

1/07/2020  Kerk De Panne(hele dag) Ronny 

8/07/2020  Ipso Facto Oudenburg Ronny 

15/07/2020  Tramhalte Renbaan Bredene Didier 

22/07/2020  Kerk van Stalhille Didier 

29/07/2020 

 Nieuwpoort tramhalte Zonne-

bloem August 

5/08/2020  Tramhalte De Haan Later 

12/08/2020  Armenonville 'T Bosje Ronny 

19/08/2020  Blauwe Sluis Bredene Ronny 

26/08/2020  Blankenberge Floréal Ronny 
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Beste Natuurvrienden 

 

In het kader van de uitgevaardigde maatregelen tegen de verspreiding van het Co-
ronavirus en de versoepeling van deze maatregelen, zijn wij in de mogelijkheid onze 
activiteiten, zij het met de inachtname van de noodzakelijke veiligheids maatregelen, 
terug te laten doorgaan.  Uiteraard nog steeds rekening houdend met de corona cri-
sis, die absoluut niet voorbij is, en bijgevolg aangepast aan de omstandigheden. 

  

Na een bestuursoverleg heeft het bestuur beslist de activiteiten terug te laten door-
gaan vanaf Juni! 

In eerste instantie betreft dit de fietstocht. 

Zondag          07 Juni                        Fietstocht halve dag        Zie info in de Zeester 

De Wodanwandelingen starten terug op de 10e juni. 

Vanaf            10 juni                          Wodanwandelingen        Zie info in de Zeester 

De zondagwandeling gepland op 28 juni gaat eveneens door. 

Zondag         28 Juni                        Zondagwandeling             Zie info in de Zeester 

  

En alle volgende activiteiten. 

  

Er dient opgemerkt dat deze activiteiten met de nodige aanpassingen zullen verlo-
pen.  Zie volgende bladzijde. 
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alles aan doen om deze activiteiten in de 
best mogelijke omstandigheden te laten 
doorgaan met respect voor de voorge-
schreven regels.  We danken jullie allen 
op voorhand om ook de regels secuur 
toe te passen.  We zijn ervan overtuigd 
dat jullie, als natuurvrienden nood heb-
ben aan sociaal contact en bewe-
ging.  We zijn er tevens van overtuigd 
dat het, niettegenstaande de heersende 
beperkingen, een blij weerzien zal 
zijn!  Wij, het uitgebreid bestuur kijken 
er alvast naar uit! 

 

 

Kranige natuurvrienden. 

In onze afdeling hebben wij twee natuur-
vrienden die dit jaar de gezegende leef-
tijd van 90 jaar bereiken. 

 

Slechts één ervan neemt nog actief deel 
aan de Wodan wandelingen en fietstoch-
ten. Het is Jef Lust uit Bredene die op 28 
mei zijn negentigste verjaardag viert. 

 

De andere is André De Rycker uit Brugge 
die op 4 juli verjaart. 

 

Ons oudste lid is evenwel Jos De Potter 
uit De Panne die op 12 maart laatstleden 
91 kaarsjes mocht uitblazen. 

 

Proficiat mannen! 

In eerste instantie moet je de principes 
van de sociale afstand nauwgezet res-
pecteren.  1.50 meter van elkaar mini-
mum.  Begroeten van op afstand.   

Wij vragen een mondmasker bij u te 
hebben. 

Per activiteit is er een verantwoordelijke 
of wandelleider die jullie nog eens aan 
de regels herinnert en er op toeziet dat 
de regels gerespecteerd worden.  De 
verantwoordelijke van de groep of de 
wandelleider zal een geel hesje dragen. 

 

De groep mag niet groter zijn dan 20 
personen.  Daardoor zal het nodig 
zijn  jullie te registreren.  We proberen, 
bij meer dan 20 deelnemers, een tweede 
gelijkwaardige groep te vormen. 

De sanitaire voorzieningen zijn nog ge-
sloten, hou daar rekening mee. 

De fietstochten worden ingericht als hal-
ve dag fietstochten, tot de horeca terug 
open is. 

Aarzel niet om iemand van het bestuur 
te contacteren als je met vragen zit.   

  

Uiteraard volgen wij de nieuwsberichtge-
ving op en blijven wij jullie zo goed mo-
gelijk informeren.  Bij afloop of aanpas-
sing van de huidige maatregelen infor-
meren we jullie opnieuw. 

  

Bedankt voor jullie begrip voor deze 
aangepaste maatregelen.  We gaan er 
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Zondag 03 mei Fietstocht 

Zoals gezegd in een vorig verslag, we 
volgen de planning van de Natuurvrien-
denkalender.  Het was voorzien om van-
daag te fietsen onder leiding van Mark/
Albert.  De vraag ”Wat doen we zondag?” 
is dus probleemloos beantwoord.  We 
fietsen, waarom niet.  We wonen vlak bij 
de knooppunten en moeten zelfs geen 
ommetje doen om op weg te geraken.  
Ons doel?  Zevekote. 

Waarom Zevekote?  Is er daar een be-
zienswaardigheid?  Neen, er is daar een 
Kerk in het centrum, aan het knooppunt 
76.  De Corona maatregelen laten ons 
toe met een vriend te sporten, en die 
vriend komt van Nieuwpoort.  Ook met 
de fiets, uiteraard! 

Wij, Véronique en Jacky, vertrekken uit 
Zedelgem, aan knooppunt 96.  We rich-
ten ons naar Vloethemveld, dan verder 
naar Jabbeke door de Maskobossen via 
een mooi stukje onverhard.  Zelfs als 
fietser kunnen we het niet laten onver-
hard op te zoeken. 

Tussen knooppunt 44 en 35 komen we 
aan een picknickplaats waar we, lang ge-
leden, met de groep onze middagpick-
nick genomen hebben, Dirk, de zoon van 
Nadine, leidde de fietstocht.  Een beetje 
voordien hadden we de aperitief in een 
Zweeds zomercafé genomen.  Dit is nu 
gesloten, niettegenstaande er geen lock-
down is in Zweden. 

Zerkegem, Bekegem, Westkerke, Moer-
dijkvaart, Bourgognevaart, het schuift zo 
onder de wielen voorbij.  Aan Knooppunt 
26 ontdekken we dat we een plaatje 
overzien hebben.  Op onze wielen terug 
tot de 36 en naar rechts.  Dit ommetje 
was best leuk en we doen het nog eens 
over aan de 24, waar een paadje aan on-
ze aandacht ontsnapt is.  Weer gekeerd 
en terug.  We zijn best blij, want het is 
een leuk (fiets)paadje. 

Aan de kerk van Zevekote ontdekken we 
tenslotte onze bovenvermelde Ivan.  Het 
is picknicktijd maar de bankjes rond de 

kerk nodigen niet uit tot verpozen.  Ivan 
denkt dat er een geschikte rustplaats is 
aan de abdij van Godelieve.  Dit is inder-
daad een rustige plaats, zelfs Godelieve 
is er niet te bespeuren.  We eten er dus, 
elk afzonderlijk, op de nieuwe eenheids-
maat, Corona, van elkaar.  Het doet toch 
deugd eens samen met gelijkgezinde te 
zijn en dezelfde taal te spreken.  We blij-
ven samen tot in Oostende aan de Zand-
voordestraat.  Ivan vertelt jullie er onge-
twijfeld meer over. 

Wij keren terug naar knooppunt 11 en 
trekken richting Oudenburg, om dan via 
de Plassendalebrug het kanaal Oostende 
– Gent te vervoegen.  Aan het knoop-
punt 47 gaan we via de 65 en de 81 
naar Jabbeke om tenslotte, om de ver-
trekroute te vermijden, door Snellegem 
en met de hulp van de 71 en de 76, te-
rug onze 96 ontdekken, op een zucht 
van ons huis.  Steeds als je zo een “Blijf 
in je kot” uitstap plant ontdek je wegge-
tjes die je nog nooit genomen hebt.  Het 
is niet allemaal kommer en kwel in dit 
Corona tijdperk. 

In dit weekend was, voor we rekening 
moesten houden met Corona, de verken-
ning van het herfstweekend gepland.  
Met Jean en Christiane een uitstap naar 
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meter gesprek bij de 76. Gelukkig ben ik 
nog herkenbaar met mijn coronakapsel, 
het is een fijn weerzien na zovele weken 
sociale onthouding  door de opkotplicht. 
Aangezien de zitbanken rond de kerk 
voorbehouden zijn aan ouderen en 
zwangere vrouwen en er niemand in 
aanmerking komt voor deze doelgroep 
zijn we daar gauw weer weg, we zoeken 
een andere veilige plaats voor een 
afstandspicknick. We fietsen naar de 
abdij ten Putte waar geen kat te 
bespeuren is, zelfs Godelieve is ook niet 
thuis. Rond de parking vinden we 
gelukkig een ideaal plaatsje om onze 
stuutjes op te peuzelen. Het streekbiertje 
en de koffie als afsluiter uit het 
precoronium fantaseren we erbij, dan 
maar van de pulle water, is ook gezond 
en bovend ien  goedkoop!  De 
knooppuntenkaarten worden erbij 
gehaald en na kort overleg beslissen we 
samen richting Oostende te fietsen via 
de Groene 62. Gistel en Snaaskerke 
liggen er vredig en uitgestorven bij, af en 
toe een fietser maar anders geen kat op 
straat. Eens de vaart overgestoken 
komen we in het Oostendse 
krekengebied en aan knooppunt 11 
vlakbij de E40 besluiten we om elk weer 
onze eigen weg te gaan richting ons kot. 
Ik zet mijn weg verder naar ’t Bosje, 
langs de Visserskaai en ga nog eens op 
stoepvisite voor een zwaaibezoek en 
balkonversatie bij de familie van mijn 
Oos tends  n i ch t j e  Ne l e ,  een 
druppelbesmetting moeten we kost wat 
kost vermijden. Na de vrolijke babbel, de 
ganse straat luistert mee, ronden we het 
afstandsbezoekje af en zet ik mijn tocht 
verder richting zeedijk en zie daar 
Natuurvriendin Huguette lekker genieten 
van het voorjaarszonnetje. We doen een 
gezellig “afstandsklapke” en beloven 
elkaar eens stevig te ambrasseren in het 
postcoronatijdperk want nu hebben we 
last van knuffelvrees. Op de zeedijk is 
het druk, veel wandelaars op pad, 
sommigen hebben het extra moeilijk om 
te anderhalvemeteren of zijn ze blind? 

en dan naar om ten slotte in aan te ko-
men.  We kijken ernaar uit om toch met 
ons viertjes erop uit te trekken maar ik 
vraag mij af, of jullie, deelnemers, niet 
jullie bedenkingen hebben bij een 
groepsuitstap.  We komen daar nog op 
terug, nu zijn we blij dat we thuis zijn. 

Jacky 

Corona fietstocht zondag 3 mei: 

Nu er weer in kleine groepen mag 
gesport worden paste de uitnodiging van 
Jacky en Véronique voor een gezamelijk 
fietstochtje perfect in mijn corona 
agenda, zo kunnen we onze 
lockdownkilo’s en het coronabuikje er 
weer affietsen. Elk vanuit ons kot fietsen 
we naar knooppunt 76 te Zevekote, het 
geboortedorp van Sylvère Maes, 
tweemaal winnaar van de ronde van 
Frankrijk in de jaren 30. Als een echte e-
bike flandrien fiets ik via Mannekensvere, 
Slijpe en Sint-Pieterskapelle naar 
Zevekote en als je te vroeg bent op de 
afspraak doe je nog een puderondje om 
perfect om 12u aan het knooppunt te 
staan achteraan de kerk. Helaas geen 
Jacky en Véronique te zien, eigenaardig 
want zij zijn toch altijd stipt op tijd 
tenzij... We hadden afgesproken aan de 
kerk en ik had bevestigd aan knooppunt 
76 aan de kerk. Gelukkig stond er 
iemand vooraan aan de kerk die eens 
een kijkje ging nemen of er eventueel 
iemand achteraan de kerk stond te 
wachten aan het bewuste knooppunt en 
ja hoor, uit eindelijk vinden we elkaar 
voor onze afstandsgroet en anderhalve 
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nieuw nest werd voorbereid! Bij de vol-
gende observaties van op de Halletoren 
kon ik soms een stukje van de kop zien 
en een enkele keer ook een prooiover-
dracht. Op woensdag 16 april hadden 
Guido en ik een afspraak aan de 
O.L.Vrouwekerk om op de toren zelf de 
toestand te gaan bekijken van het broed-
sel. De getrouwe slechtvalkenspotters 
wisten reeds enkele weken dat het Brug-
se koppeltje hoogstwaarschijnlijk bezig 
was met nestuitbreiding. Om 14u ston-
den we beneden aan de toren en om half 
drie waren we reeds terug op de begane 
grond met het fraaie beeld voor ogen 
van één net uitgebroken jong kuiken en 
nog 3 eieren waarvan er ook al eentje 
een gaatje vertoonde. Zaterdagmorgen 
19 april stond ik om 9u30 aan de Halle-
toren om poolshoogte te gaan nemen 
van de toestand op het nest. Eens aan-
gekomen ter hoogte van het klokkenver-
diep stelde ik m’n telescoop op en kon ik 
enkel de aanwezigheid van het vrouwtje 
vaststellen. Pas rond 10u kwam uit het 
niets het mannetje aangevlogen en de-
poneerde een prooi op het rooster. Hij 
posteerde zich daarna enkele etages ho-
ger op de toren. Het vrouwtje kwam di-
rect in actie: ze nam de prooi, er werd 
wat plukwerk verricht wat aan de neer-
dwarrelende veertjes te zien was en toen 
zag je de neerbuigende beweging van de 
voederende moeder slechtvalk.  

  

Indien je nu zelf de 
volgende weken de 
kroost wilt zien 
groeien dan is de 
beste optie: beklim 
met een telescoop 
de Halletoren. Doe 
dit best ’s morgens 
bij de eerste shift 
om 9u30. Dan staat 
de zon op z’n best 
en kan je misschien 
al enkele donsjon-
gen ontwaren. 

Ook in Middelkerke is het druk maar toch 
nog even aanschuiven voor een lekker 
ijsje rekening houdend met de 
anderhalvemetercirkel aanduidingen op 
de stoep. Tot slot nog een ommetje 
richting de vaart en het huis van de 
lokale burgemeester, beter bekend als 
de coronabrulboei, om dan verder koers 
te zetten naar mijn kot te Nieuwpoort. 
75km zegt de teller, niet slecht om een 
fietszondag af te sluiten. 

Ivan 

 

Natuur in Brugse Regio 
 

H ieronder een vers lagje van 
“Vogelliefhebbers” die de slechtvalken, 
boven op de halletoren, observeren.  
Een, als je het mij vraagt, duizelingwek-
kende onderneming.  Volg de raad op 
het einde van het artikeltje best niet op.  
Beperk u tot onderstaande link. 

De broedende slechtvalken op de Onze 
Lieve Vrouwetoren in Brugge zijn live te 
volgen op: 

http://www.mergus.be/l ivestream-
slechtvalken-brugge/ 

Sinds begin februari volgen Johan, Jo, 
Antoine, Guido en ikzelf de slechtvalken 
iets intenser op, omdat in deze periode 
de balts begint en ook de keuze gemaakt 
wordt waar er mogelijk genest zal wor-
den. . We hadden het dit jaar vlug door 
dat de hoogste loge het meest geprefe-
reerd werd. Slechts sporadisch zagen we 
de slechtvalken op de Sint Salvatorska-
thedraal en meer en meer zagen we het 
koppel op en boven de nestbak op de to-
ren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Tot 
de tweede week van maart werden de 
beide slechtvalken meerdere keren waar-
genomen en daarna werd enkel nog het 
mannetje gespot. Het vrouwtje was uit 
ons gelijkvloerse gezichtsveld verdwenen 
maar van op de Halletoren kon je een 
streepje van de leigrijze rug van het 
vrouwtje opmerken op de nestbak. Een 
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(ATB)  De Natuurvr ienden in 
Oostduinkerke een kampeerterrein met 
natuurvriendenhuis, Huize Top-Hill. In 
1945 werd, na de vernieling van het huis 
door een bom, naar een nieuw terrein 
gezocht. Intussen had de overheid (Hoge 
Raad voor Arbeidersvakanties) besloten 
voor grotere vakantiecentra tot 75 
procent toelagen te verstrekken. De vzw 
Vakantievreugde en de vzw Het 
Natuurvriendenhuis Antwerpen kochten 
elk twee aangrenzende delen van een 
vissersboerderij met circa 4 hectaren 
grond. Het terrein zou later, na drie 
bijkomende aankopen, nog uitbreiden tot 
5 hectaren. Het Bestuurscomité der 
Openluchtscholen van Deurne kocht in 
1955 nog een aangrenzend pand. Op die 
manier ontstond het vakantiecentrum 
Westhinder. 

In 1949 werd het vakantiecentrum de 
Westhinder opgericht door vzw 
V a k a n t i e v r e u g d e ,  v z w  H e t 
Natuurvriendenhuis Antwerpen en vzw 
Openluchtscholen en Vakantiekolonies uit 
Deurne. Het vakantiedomein beschikte 
voor zijn vakantiegangers over een eigen 
strand, het Sint-Andréstrand, destijds 
het Koninklijk strand omdat de prinsen 
er vroeger hun vakantie zouden 
doorgebracht hebben. Westhinder had 
ook eigen strandcabines. Het 
gemeentebestuur legde een baan aan 
vanaf het domein Westhinder, door het 
duingebied, tot aan de Koninklijke Baan 
ter hoogte van Hotel La Péniche. Dan 
sloot de weg aan op de brede 
toegangsweg tot het strand. Later kwam 
het beheer helemaal in handen van ATB 
Natuurvrienden en kreeg het domein de 
naam ’t Vissershuis. 

Maar daarmee was het noodlot nog niet 
ten einde. In 1969 werd het 
vakantiedomein uitgebreid en tijdens 
graafwerken door een firma uit Deurne 
bij een in aanbouw zijnde bungalow werd 
er op maandag 9 juni een Engelse bom 
geladen met vloeistof ontdekt uit WOII. 
De bom dateerde uit 1943 toen de 

Een bom onder het Vissers-
huis te Oostduinkerke 

Tot voor enkele jaren was het 
Natuurvriendenhuis “’t Vissershuis” te 
Oostduinkerke nog eigendom van ATB 
De Natuurvrienden en als accommodatie 
uiterst geschikt als uitvalsbasis om de 
Westhoek te ontdekken. Vijf studio’s, 
achttien vakantiewoningen, slaapzalen 
met zelfverzorgingskeuken en een 
kampeerterrein vormden samen het 
vakantiecentrum. Een oorspronkelijk 
vissershuisje deed dienst als bar, er was 
eveneens een gemeenschappelijk 
restaurant. Kinderen konden er zich 
uitleven in de speeltuin, voor de 
sportievelingen waren er diverse 
sportterreinen. Kortom, alles was 
voorhanden maar helaas, door de 
terugval in het aantal boekingen en 
gebrekkig beheer was er geen toekomst 
meer voor het vakantiedomein en werd 
beslist over te gaan tot verkoop.  
Wie nu in de Westhinderstraat voorbij 
het domein komt ziet alleen maar 
puinhopen en stilaan beginnen de nieuwe 
bungalows er uit de grond te rijzen voor 
de particuliere verkoop van het project 
Westhinder.  Uit interesse in het 
verleden ging ik op zoek naar wat 
geschiedenis omtrent dit domein en 
kwam tot mijn verbazing tot de 
vaststelling dat WOII hier ook serieuze 
sporen heeft nagelaten. Maar eerst nog 
wat onstaansgeschiedenis. 

Van 1937 tot 1940 organiseerde de 
socialistische Arbeiderstoeristenbond 
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meeste Natuurvrienden onbekend of een 
verre anekdote. Verleden jaar werd deze 
ramp op de 50ste verjaardag te 
Oosduinkerke herdacht en een 
monument opgericht, deze herdenking is 
volledig aan de Natuurvrienden 
voorbijgegaan, slechts per toeval doen 
we ontdekking van deze zware ramp. 
Deze speurtocht naar meer informatie is 
hiermee nog niet ten einde. Langs deze 
weg doen wij een oproep naar iedereen 
die hierover nog meer informatie 
beschikbaar heeft om zich te melden bij 
Ivan Thermote, 0467/005251 of te e-
mailen naar ivan.thermote@telenet.be 

omgeving zwaar werd gebombardeerd. 
Een van de bommen blijft blijkbaar al die 
jaren onder het zand verborgen op een 
terrein waar jaarlijks vele honderden 
vakantiegangers verbleven. De 
ontmijningsdienst werd er bij gehaald 
maar het bleek algauw om een uiterst 
delicate taak te gaan want het 
onstekingsmechanisme was ongekend, 
men moest dus eerst de handleidingen 
raadplegen. De bom in kwestie woog 125 
kg en het ging over een Engelse 500 
pounder, voorzien van een MK17 
ontstekingsbuis. 

De dag erop op dinsdag 10 juni kwamen 
de ontmijners van de Zeemacht terug ter 
plaatse met de bedoeling de bom 
onschadelijk te maken. Toen men het 
erop waagde om de klus te klaren was er 
onmiddellijk een hevige ontploffing 
waarbij in totaal zeven ontmijners het 
leven lieten. Zes ontmijners stierven ter 
plaatse, de uiteengereten lijken lagen 
overal verspreid tot op het dak van een 
nabijgelegen bungalow, kledingsstukken 
bleven hangen in de ontbladerde 
omstaande bomen. Een zevende 
slachtoffer werd in allerijl nog naar het 
Koningin Elisatbeth Instituut te 
Oostduinkerke afgevoerd maar door de 
afschuwelijke verminkingen overleed het 
slachtoffer nog diezelfde dag. De achtste 
collega, een milicien, was op het moment 
van de ontploffing teruggestuurd naar de 
vrachtwagen en dankte zijn leven aan dit 
toeval. 

De aanwezige bouwvakkers en 
personeelsleden in de buurt aan het werk 
werden allen tegen de grond geslingerd, 
in de omgeving waren zelfs nog een paar 
gezinnen in de nabijgelegen bungalows, 
kinderen waren er aan het spelen in de 
buurt. Gelukkig bleven zij allen 
ongedeerd, de balans had dus veel 
zwaarder kunnen zijn, onwaarschijnlijk 
dat men niet was overgegaan tot een 
ontruiming van het volledige domein. 

Deze droevige geschiedenis van het 
vakantiedomein was blijkbaar bij de 
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Vlaams Instituut voor  

Biotechnologie 
VIB is een non-profit onderzoeksinstituut 
in de levenswetenschappen.  1470 we-
tenschappers verrichten bij VIB basison-
derzoek naar de moleculaire mechanis-
men die instaan voor de werking van het 
menselijk lichaam, planten en micro-
organismen.  De onderzoekers van VIB 
werken op de campussen van vijf Vlaam-
se universiteiten – UGent, KU Leuven, 
Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit 
Brussel en Universiteit Hasselt.  VIB 
wordt ondersteund door de Vlaamse 
overheid.  Naast strategisch basisonder-
zoek besteedt VIB veel aandacht aan het 
omzetten van onderzoeksresultaten in 
producten ten dienste van de consument 
en de patiënt – de zogenaamde tech-
transfer.  Communicatie is ook een be-
langrijke pijler.  VIB ontwikkelt een 
breed gamma aan wetenschappelijk on-
derbouwde informatie over alle aspecten 
van de biotechnologie.  VIB heeft haar erva-
ring benut om bij te dragen aan het opschalen 
van de COVID-19 testcapaciteit.  Wim Gru-
newald, zoon van  Patrick en Marianne is duide-
lijk herkenbaar op dit beeld, eens zijn mondmas-
ker af is! 

Peilen naar interesse. 

Beste leden Natuurvrienden 

We hebben enkele activiteiten moeten 
afgelasten.  Maart voor een groot deel, 
April en Mei.  Velen hebben deze tijd 
benut om verkennende tochten te ma-
ken “Vanuit hun kot”.  Nu staan juli en 
augustus voor de spreekwoordelijke 
deur en is zondag wandelen niet meer 
op de activiteitenkalender geprogram-
meerd.  Het bestuur vraagt zich af of er 
nood is aan extra wandelingen, ui-
teraard niet op fietszondagen.  Minder 
reizen, minder evenementen, misschien 
meer nood aan ontspanning dicht bij 
huis?  Wil dus, per kerende, zoals dit zo 
mooi heet, en daar het anders vergeten 
wordt, laten weten of jullie interesse 
hebben in bijkomende wandelactivitei-
ten. 

Mijn tweede vraag betreft het herfst-
weekend.  Van vrijdag 30 oktober tot  
zondag 1 november.  Zijn jullie nog al-
len geïnteresseerd voor dit weekend of 
hebben jullie bedenkingen.  Uiteraard 
zal de Veiligheidsraad groen licht moe-
ten geven voor dergelijke activiteiten. 

 

Dus heb je interesse in een wandeling in 
juli of augustus, graag laten weten aan 
een bestuurslid. 

Ga je zeker mee op herfstweekend, of 
ga je zeker niet mee, graag laten weten 
aan Jacky. 

 

Het zou leuk zijn antwoord te krijgen  

Tegen 10 juni! 

Het bestuur. 
Ze hebben 

een vaccin 

ontwikkeld! 

Neen!! 
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4pers. 

Ingrediënten: 
 4 eieren 

 scheutje room of melk 

 handjevol spinazie 

 4 kerstomaatjes 

 Handjevol geraspte kaas 

 1kfl bakpoeder 

 1 el maïzena 

 peper en zout 

 boter of olie om in te vetten 

Bereiding: 
1. Verwarm de oven voor op 180°C 

2. Vet de muffinvorm in met boter of olie. Je kan de muffins eventueel ook in cup 

cake-papiertjes maken. 

3. Verdeel wat geraspte kaas over de bodem van de vorm. 

4. Hak de spinazie fijn en snijd de kerstomaatjes in vier. 

5. Verdeel de spinazie en de tomaatjes apart over de vormpjes. 

6. Klop de eieren luchtig met een scheutje room en voeg de maïzena en het bak-

poeder toe en breng op smaak met p & z. 

7. Verdeel het eiermengsel over de muffinvormen en vul voor ¾. 

8. Bak de muffins in ongeveer 20 min. in de oven. 

9. Lekker op een brunch of als hapje bij de BBQ 

Smakelijk 


