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roerd. De rol van ‘womanizer’/ King of Reggae 
was hem op het harige lijf geschreven. 

MiRoseMiRoseMiRoseMiRose: na een biloperatie van de dokter flad-
derde Mi als een volleerde Miss BumBum in geel 
en groen over de rode loper. Deze kleurrijke 
exotische vogel bleef stoïcijns kalm tijdens haar 
walk of fame doorheen de zaal. Enige zuiderse 
en ver overzeese invloeden vielen niet weg te 
denken bij deze stijlvolle wandeling. Wat een 
biodiversiteit, wat een zwoele uitstraling. 

LiLiLiLi:::: zo weggefietst uit het acrobatische Cycling 
Circus en de ‘Love has wheels’ show om als een 
echte groene lady op de ‘kleine’ fiets haar talent 
als ervaren podiumbeest te showen. Onvervaard 
draaide en keerde ze op de fiets zonder haar ba-
lans te verliezen. Wellicht zitten de sexy rugbal-
lonnen hier voor iets tussen, ze tartte in elk ge-
val alle wetten van de aerodynamica! 

DidierDidierDidierDidier : bijna onherkenbaar met haarstukje en in 
hoogroze outfit, al billenkletsend zo weggelo-
pen uit het Oktoberfest kreeg de zaal op zijn 
hand met zijn interpretatie van Anton aus Tirol 
sur mer. Gelukkig had de brave dokter zijn kui-
ten ingespoten met haar wonderlijke botoxspuit 
zodat hij elegant en veerkrachtig aan de après 
promenade kon beginnen. 

NadineNadineNadineNadine:::: gaf de brave Heidi from Tirol een wulp-
se gestalte met de big boobies en haar looprekje 
vol lekkers; de hele zaal zwiepte mee op de vro-
lijke tonen van de muziek. De toeschouwers 
gingen bijna volledig uit de bol toen Heidi haar 
extra troeven uitspeelde en gratis een kusje hier 
en een kusje daar uitdeelde. Zo te zien had ze 
wel een duidelijke voorkeur voor de grijze geu-
zen binnen de groep. Heidietje toch…..maar 
daar kwam Anton terug aanzetten, aangetrok-
ken door al het vloeibaars dat ze uit haar bakje 
toverde. Had hij effe grote dorst! O’zapft is!  In 
Heidi, de reine de l’après promenade vond hij 
een gelukkige medespeelster om samen al duet-
terend de zaal helemaal op stelten te zetten. 

DirkDirkDirkDirk: het meest ingrijpende exploot van de be-
zoekende Chinese dokter blijkt de ultieme ver-

De natuurvrienden 2.0 

The day after …. 

Maandenlang werd er naartoe ge-
leefd, naartoe uitgekeken. Elke 
wandeling, gniffels en hinten…. 
Grapjes links en rechts, tipjes van 
sluiers die nauwelijks opgelicht 

werden. Verwachtingen die werden gewekt of 
weggewuifd….tot de dag zelf de realiteit alle 
verwachtingen overtrof. 

Een schitterend carrièredebuut voor de ster van 
de avond Anna Marie in de rol van genderneu-
trale showmaster. Met weidse gebaren, een 
zwoele stem en met welgekozen bewoordingen 
kondigde ze de act van haar cabaretcompanen 
aan voor alle X, Y en Z plussen. 

Dr ‘Chi ping ping’Dr ‘Chi ping ping’Dr ‘Chi ping ping’Dr ‘Chi ping ping’ (afgeleid van 習近平): wat de 
Oostkampse schone zei bleef Chinees voor ons, 
maar haar daden spraken meer dan woorden. De 
Oostkampse Chinese zorgde voor de draad die 
iedereen verbond en haar injecties met pepmid-
delen die ze tevoorschijn toverde uit haar grote 
‘alibabatourkit’ zorgden voor een revival van de 
ietwat oudere ‘botten’ en andere lichaamsdelen 
van de diverse cabaretiers. 

 Schitterend schaduwspel achter het witte laken 
dat zorgvuldig van licht werd voorzien door de 
‘stagemanager’ Hugo Signal. 

TinoTinoTinoTino: 2 natuurvrienden uit de vorige en huidige 
eeuw brachten een wervelende dans in rood en 
zwart, een klassieke glansrol op het lijf van Nora 
en Titine geschreven. Ze gaven met niet aflaten-
de energie een stijlvolle interpretatie van de 
charleston. Een dans zonder woorden en zonder 
‘spiekbriefje’…………een onvervalst TINO-
arrangement. 

RolandRolandRolandRoland: mocht de oude hippie van weleer nog 
eens uit de kast halen met de hulp van een flinke 
haartransplantatie. Dank zij de extra boost van 
de dokter paradeerde  hij heel gezwind en dartel 
met zijn beertjes in het rode autootje . Een hip-
pe zwier links en rechts met zijn zwarte lange 
‘rasta’haren liet geen enkel vrouwenhart onbe-
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Waar: Bergues (Sint Winoksbergen) 

Organisatie: Met eigen vervoer en carpooling 

Wandelleiding: Roland Craps en Ronny Monteyne 

Afstand wandeling: 18 à 20km 

Vertrek: Natuurvriendenmonumentje parking hoek Groendreef-Bosweg. 

Afspraakadres: Chemin des Fortifications, op de parking nabij Atletiekpiste. 

Parkeren: Voldoende plaats op de parking aan de sportterreinen. 

Start wandeling: 10:15 uur. 

Luswandeling: Zowel ’s morgens als in de namiddag. 

Middagstop: Café de la Poste (Waar er gelegenheid is om je meegebrachte boter-
hammen op te eten, weliswaar bij gebruik van een consumptie.) Kleine snacks zijn 
eveneens beschikbaar aan democratische prijzen. 

Uur vertrek namiddag: 14:00 uur. 

B e l a n g r i j k !!! 

Om het carpoolen op een degelijk georganiseerde manier te laten verlopen, wordt er 
gevraagd, om vooraf te laten weten of je meegaat en of je eventueel bereid bent om 
de verplaatsing met je eigen wagen te willen maken, en of je ook nog vrije plaatsen 
ter beschikking hebt om andere leden mee te nemen. Deze info mag je laten kennen 
aan Ronny Monteyne, op het gekende telefoonnummer 0475-401686 of via email. 

NATUURVRIEND 

10.15AM 
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Vroeger spraken we van de GR 5A en 5B maar nu moeten we het met een GR 5A 
Wandelronde van Vlaanderen doen.  Een nieuwe naam en een duidelijk aangepast 
parcours, gekoppeld aan gemakkelijke bereikbaarheid laten ons kiezen voor deze 
nieuwe uitdaging, de Ronde van Vlaanderen: Weet dat een drankje ’s middags zeker 
niet meer gewaarborgd is, enkel als je het zelf mee neemt! 

Afstand: steeds rond de 25 km! 

Datum: 12 maart 2023 

GPS Vertrekplaats wandeling: Temse, Markt.  Extra info volgt!. 

 

 

Afspraak Carpool Loppem: 08.00 uur. 

Uur vertrek wandeling: 09.15 uur 

GPS Aankomstplaats wandeling: idem, uiteraard! 

Info: Jacky 

 

Schrijf je in als je meegaat!! 

ATB De Natuurvrienden 

Afdeling Oostende 

 

Voorzitter: Patrick Grunewald 

 059 800 549 

 0479 609 404 

Email: patrickenmarianne@telenet.be 

 

Secretaris: Véronique Vancanneyt 

 0473 762 619 

Email: vancanneytv@gmail.com 

 

Penningmeester: Didier Borrey 

 0495 529 765 

Email: didier@borrey.be 

Publicaties en activiteiten: 

Jaak Jacky Muyssen 

 0478 249 382 

Email: jaak.muyssen@gmail.com 

Rekeningnummer: 

BE48 0682 0913 2027 

De Natuurvrienden, 

p/a Patrick Grunewald, 

Laurierstraat 7 8400 Oostende. 

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

 
edwin.kimpe@mandat.belfius.be 
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AARTAARTAARTAARTAARTAARTAARTAART
Waar: Koksijde 

Afstand: +/- 18 à 20 

Vertrek: 09.15 uur: Natuurvriendenmonumentje Parking Groendreef - Oostende 

Afspraak adres: O-L-V ter Duinenkerk, 8670 Koksijde-Bad 

Parkeren: Parkeren kan op het kerkplein. 

Start wandeling: 10.00 uur 

Luswandeling: Neen 

Middagstop: café Pannepotje 

Kerkstraat 47, 8660 De Panne. 

Uur vertrek namiddag: 13.30 uur 

INFO: August : 058/237728 of 0497/811922 

 

In aanloop naar de lente zoeken we het nog niet te ver om te 
gaan wandelen. Maartse buien en Aprilse grillen zijn nu eenmaal 
kenmerkend voor ons landje. 

We verplaatsen ons derhalve naar Koksijde. 

We wandelen via het Abdijmuseum Ter Duinen, 
de Abdijmolen, de Geushoek en de Houtsae-
gersduinen naar de Oosthoek. Vervolgens stap-
pen we door de Oosthoekduinen naar onze mid-
dagstop. In de namiddag gaat de wandeling 
verder door De Panne naar de zeedijk tot   

St Idesbald en Ster der Zee. Vervolgens via 
Koksijde Bad terug naar onze vertrekplaats. Enkel namiddag-

wandeling! 

 Als je twijfel hebt over het doorgaan 

van een activiteit, wegens slecht weer, 

kijk dan naar uw e-mails ‘s morgens of 

bel naar de wandelleider. 

Verzamel– en  

vertrekplaats 

Zondagwande-

ling: 

 

Maria Hendrika-

park, Groen-

dreef Oostende. 

 

Vertrek om 

09.15 uur! 

Vertrekplaats fietstocht: 

 

Maria Hendrikapark, 

Groendreef Oostende. 

Vertrek FIETSEN om 

10.00 uur! 
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De GR wandeling van februari wordt op-
geslokt door de wintertocht.  Maar voor 
de nieuwe leden wil ik wel eens toelich-
ten wat een GR tocht inhoudt. 

Het ontstaan van de Natuurvriendenbe-
weging gaat reeds heel ver terug.  Op 
onze website vind je een toelichting van 
onze voorzitter die ik graag eens hieron-
der plaats. 

Een kort lesje geschiedenis over de 
Arbeiders Toeristen Bond De Natuur-
vrienden 

De Natuurvrienden bestaan al sinds 
1895, wanneer de organisatie werd op-
gericht in het Oostenrijkse Wenen. In 
maart 1895 plaatste Georg Schmiedl, 
een socialist, vrije denker en leerkracht, 
een oproep in de Weense arbeiderskrant 
voor natuur-enthousiastelingen om een 
toeristengroep op te richten. Hier kwa-
men een dertigtal mensen op af en op 28 
maart 1895 ontstonden de Naturfreunde. 
Het doel van deze organisatie was om 
arbeiders naar de natuur te trekken. Om 
hen weg te halen uit hun bekrompen be-
huizing, uit de rokende fabrieken en ta-
vernes, en betaalbare avonturen in de 
natuur aan te bieden voor iedereen. De 
sociale visie van De Natuurvrienden vin-
den we terug in onze leuze “Berg Vrij”. 
Hetgeen betekent dat de natuur, en 
meer bepaald de bergen, toegankelijk 
moeten zijn voor ieder mens, van elke 
klasse en elke stand. Deze ingesteldheid 
vinden we ook terug in ons logo : twee 
handen ineen geslagen met op de ach-
tergrond een alpenroos. Deze bloem vind 
je overal in de Alpen en is beschikbaar 
voor iedereen. Omdat de arbeiders niet 
welkom waren in de huizen van de Alpie-
ne Clubs, welke door hun hoge prijzen 
enkel toegankelijk waren voor mensen 
van een hogere stand, begon men met 
het bouwen van natuurvriendenhuizen. 
Het eerste huis werd geopend in 1907 in 
de Stubai Alpen. Na verloop van tijd wer-
den er steeds meer huizen gebouwd , 

hetgeen leidde tot de oprichting van de 
Internationale Natuurvrienden. De eerste 
Belgische natuurvriendenafdeling werd 
gevormd in 1927. De Oostendse afdeling 
van De Natuurvrienden werd opgericht in 
1937. Met een 25-tal leden begon men 
een bescheiden activiteit die langzaam 
groeide, doch pas na WOII tot volle ont-
plooiing kwam. Naar aanleiding van 35-
jaar ATB Oostende werd op 23 septem-
ber 1972 het natuurvriendenmonument 
in ’t Bosje onthuld. Dit monument is te 
bezichtigen op de parking Bosweg langs 
de Groendreef. Tot zover dus het ont-
staan van de Natuurvrienden en daaraan 
gekoppeld het ontstaan van de Afdeling 
Oostende. Wandelen en bergstijgen was 
een van de hoofdactiviteiten van de af-
deling Oostende.  Om de conditie op pijl 
te houden werden wat steviger wandelin-
gen ingelast, voornamelijk gericht op de 
deelnemers aan de jaarlijkse vierdaagse 
trektocht.  Deze trektochten hebben een 
jarenlange traditie.  Een kleine 50 jaar 
kunnen we zeker terug gaan, misschien 
nog meer.  Uiteraard zijn deze tochten 
geëvolueerd.  Van expedities naar luxe 
tochten.  Van trektochten tot wandel– en 
verblijfstochten.  Maar voor volgend jaar 
wil ik terug naar de oorsprong gaan en 
er opnieuw een trektocht van maken met 
wandelen van overnachtingsplaats naar 
overnachtingsplaats en eigen bagage 
dragen. En om deze tocht te kunnen 
doen heb je een zekere conditie nodig en 
komen we terug bij de GR tochten uit.  
Deze tochten waren vroeger 
“Oefentochten”.  Oefenen in functie van 
de vierdaagse.  Nu zijn het GR tochten, 
aangepast aan de tijdgeest, maar dienen 
nog steeds om de vierdaagse conditie op 
te bouwen.  Wie zijn conditie opgebouwd 
heeft kan met een gerust hart mee op 
trektocht.  Het zijn tochten van 25 à 30 
kilometer, in functie van het parcours en 
een middagpauze kan al eens buiten ge-
nomen worden, bij gebrek aan een ge-
schikt café.  Dit gebeurt weliswaar 
zelden, tenzij bij mooi weer, als de groep 
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verkiest buiten te eten en te genieten.  
Je weet dus, een natje en een droogje is 
niet gegarandeerd.  Het is iets verder 
wandelen of stappen, het is ook iets ver-
der rijden.  Vele jaren was het met open-
baar vervoer, heel vroeg op.  Dan was 
het met auto’s aan begin en eindpunt 
van de wandeling, en dit was steeds puz-
zelen, en tegenwoordig is het een korter 
stuk GR en terug via knooppunten.  En 
bij gebrek aan knooppunten kunnen we 
digitaal al eens een weg terug zoeken, 
maar dit brengt steeds verrassingen met 
zich mee.  Af en toe een verkenning ter 
plaatse kan soms niet vermeden worden. 
Samengevat kunnen we stellen dat je de 
zondag vroeg uit de veren bent, je pick-
nick en drank bij hebt en je 25 à 30 kilo-
meter kan stappen.  Als dit lukt dan kan 
je meer dan waarschijnlijk mee op trek-
tocht.  Zo een vierdaagse is uiteraard 
nog wat anders dan 4 zondagen stappen, 

met een maand rust tussenin.  Menig 
stapper heeft zich eraan mispakt, getui-
ge de verhalen van de “Anciens”.  Maar 
geen probleem, eerst stappen we GR.  
Even wat toelichting bij de GR markering 
volgt hieronder: 

Ruim 100 vrijwilligers van Grote Route-

paden zorgen voor een duidelijke beweg-

wijzering van de GR-paden. De basis-

markering bestaat heel eenvoudig uit 

twee strepen onder elkaar, wit of geel 

bovenaan en rood onderaan. Het is een 

internationale manier van markeren voor 

doorgaande wandelpaden. Geel duidt op 

een streek GR, meestal een lus in een 

welbepaalde streek. De markering wordt 

aangebracht op hekkens, dragers van 

verkeersborden, straatverlichting, paal-

tjes, bomen of wat zich daar verder voor 

leent. Je komt de markeringstekens 

vooral tegen op punten waar twijfel over 

de juiste route zou kunnen ontstaan: bij 

of vlak na splitsingen en kruispunten. Op 

deze plekken wordt ook het kruisteken 

gebruikt, om aan te duiden dat je een 

bepaalde weg net niet moet volgen. Het 

afslagteken wijst op een richtingsveran-

dering. Voor een variant en een aanloop-

route naar het openbaar vervoer werden 

aparte stickers ontworpen. De Grote 

Routepaden (GR) bestaan in de meeste 

Europese landen. Ze zijn het meest uit-

gebreid in Frankrijk, België, Nederland 

(ook Lange-Afstand-Wandelpaden), 

Spanje en Portugal. Ze lopen langs de 

mooiste en soms ook de wildste plekken 

van heel wat streken. 
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Eerste zondagswandeling van het 
nieuwe jaar 

Op 22 januari 2023 verzamelden we om-
streeks 10 uur aan de kinderboerderij d’ 
Oude Smelterij in Torhout. 

Op deze frisse maar droge morgen was 
het winterzonnetje van de partij. Na een 
sanitair moment trokken we met een 20-
tal richting de ‘Ring’. Daar dwarsten we 2 
hoofdwegen om dan vervolgens op aan-
wijzing van de kabouter in een voortuin 
de Leenstraat te nemen. Op het einde 
draaiden we naar rechts de Bollestraat in 
met onze neus richting Lichtervelde. En 
dat we tussen de velden liepen was meer 
dan duidelijk. Op het einde van de Kleine 
Essestraat stapten we officieel Lichtervel-
de binnen. Zoals het dan past, was er 
even tijd om iets te drinken en te nuttigen 
uit onzen knapzak. Na de literaire straten 
… hmmm… Stijn Streuvelslaan en Alb-
recht Rodenbachlaan draaiden we links de 
Torhoutstraat op. We passeerden er de 
Lichterveldse kinderboerderij ‘Den Ast’. 

Onmiddellijk branden er enkele lampen in 
sommige hoofden van onze wandelaars. 
‘Het leven en de dood in den ast’ van 
Stijn Streuvels (1926). Ooit gelezen? Echt 
West-Vlaams hard boerenlabeur maar 
mooi lijfelijk beschreven. 

Wat ons opviel tijdens de voormiddag-
wandeling was dat er veel te regelmatig 
een blik te bespeuren viel. Bekende bier-
merken en frisdranken hoeven toch 
geen reclame meer in de graskanten 
of in de grachten langs de weg? Waar-
om geen statiegeld op blikken? 

Toen de weg overging in de Kools-
kampstraat was het voor de schrijver 
van dit artikel heel even een emotio-
neel moment … wie weet er waarom? 
Stuur oplossing naar ‘contact’ op de 
homepagina van onze website. Onder 
de juiste inzendingen wordt een speci-
ale prijs verloot. Gegarandeerd.J  Wie 
durft ? 

We merkten daar ook uitgestrekte vel-
den met riet … of was het een bam-
boesoort? Na wat discussie hield ik 

een aankomende mastodont van een tractor 
tegen … de vriendelijke landbouwer gaf tekst 
en uitleg: de bamboe wordt regelmatig ge-
maaid en gemalen om zo tot brandstof te 
kunnen dienen voor industriële verwar-
mingstoestellen. Op het einde draaiden we 
links op en over de spoorweg en 2 hoofdwe-
gen en bereikten we onze lunchplaats op de 
kinderboerderij. 

De middagpauze was welkom: lunchpakket-
ten werden open gespreid, drank besteld en 
de kaakspieren traden in werking. 

Voor het namiddagprogramma kozen we 
voor een echte natuurwandeling met veel 
onverharde wegen nl. de plaatselijke Moere-
veld wandelroute. Het moerveldpad is een 
bewegwijzerde wandeling van ongeveer 8 
kilometer aangeduid met zeshoekige bordjes 
op houten palen. Op de wandeling verken-
den we de landelijke omgeving ten westen 
van Torhout. Een bont lappendeken van wei-
landen en akkers doorsneden met kleine wa-
terlopen zorgde voor een aangenaam, afwis-
selend landschap. We ontmoetten er vooral 
rustige, landelijke weggetjes en tal van 
boerderijen. De overwegend familiale hoe-
ven zijn voornamelijk gemengde bedrijven: 
naast akker- en veeteelt wint de groenten-
teelt de laatste jaren steeds meer aan be-
lang. Langsheen het traject staan 10 educa-
tieve borden die u meer vertellen over de 
historiek, cultuur, natuur... van de streek.  

Na het verlaten van de kinderboerderij slo-
ten nog 4 leden aan en namen we het gras-
pad voor de beruchte ‘Flandria Ranch’. We 
volgden de vallei van de Koebeek en de 
Spanjaardbeek. Het sterk meanderend ka-
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rakter van deze beken zorgt voor een 
bochtig traject, dat tal van verrassende 
uitzichten biedt. Luister nu even mee … 
“Hoor je ook die paarden? Waar? Ik zie ze 
niet… Allez, hoe kan da nu?” Plots huppel-
de een natuurvriend voorbij met zijn 
smartphone en hinnikend geluid… Vervol-
gens werd het gehucht de Vijfhuishoek 
aangedaan. Door dit rurale gebied liep 
voorheen de spoorweg Ieper-Torhout. 
Daarna bracht het pad ons langs het voor-
malige Moereveld, ooit een onherbergzaam 
heidegebied dat later een tijdlang als zand-
groeve fungeerde. Dat was echter zonder 
de drassige ondergrond gerekend. Na wat 
afsluitingen onder of door kwamen we 
even op adem bij de ‘Ijsboerderij ’t 

Moereveld’. Jam-
mer genoeg ge-
sloten.  

Gelukkig waren 
we niet ver meer 
af van d’ oude 
Smelterij. We 
hadden zowaar 
de zaal voor ons 
en ‘Den Après’ 
was er zoals al-
tijd heel gezellig. 

DiCo 

www.oeverhof.be 
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04 januari tramhalte Renbaan 

Bredene. 

Niettegenstaande de laatste wandeling 
anno 2022 van op dezelfde plaats ver-
trok, wist de wandelleider toch opnieuw 
een gans ander parcours uit zijn mouw 
te schudden. We vertrokken langs de 
Koerslaan en de Derbylaan tot aan de 
Nieuwdorpstraat, via deze kwamen we 
uit op de Batterijstraat dewelke we volg-
den tot aan de Vosseslag. Op het kruis-
punt zagen we daar hoeve Spijckergoed, 
een voormalige schaaphofstede, dewelke 
in het jaar 2022 de erfgoedpluim heeft 
ontvangen voor de voorbeeldig uitge-
voerde restauratie van het pand. Voor 
wie meer geïnteresseerd is in de ge-
schiedenis van dit prachtig stukje erf-
goed is dit makkelijk op te sporen op het 
internet.     Zo vervolgden we onze weg 
langs de volledig vernieuwde Vosseslag 
tot aan de Mispelburgstraat. Op de hoek 
van deze straat had je vroeger feestzaal/
dancing Mispelburg, waar menig inwoner 
van De Haan toch wat van zijn vrije tijd 
heeft doorgebracht. Zo vervolgden we 

 

‘t VALENTIENTJE 
Aangename taverne 

LA MAMA 

Feestzaal tot 100 personen 

Zandvoordestraat 206 
Oostende 

 059/808 133 

Iedere woensdagnamiddag 

WODAN WANDELING 
Vertrek om 14.00 uur. 
Info: Ronny Monteyne 

  059/320 948 

Afspraakplaats 

Zie Wodanwandelkalender. 

 

* Juli - augustus - september 

ZONDAGFIETSTOCHTEN 

 

Info: Jean Pierre 
  0473 825 409 

 

BELEGGINGEN KREDIETEN VERZEKERINGEN 

Stockholmstraat 39 - 8400 Oostende 

Tel: 059/704 662 

Torhoutsesteenweg 88/A 

Tel: 059/515 176 

KANTOOR 

GUIDO 

DANNEEL BVBA 

onze weg langs de Koordestraat richting 
Bredene duinen. Onderweg werd echter 
eerst nog even halt gehouden aan het 
Staf Versluyscentrum voor een korte 
plaspauze. Eens aangekomen aan de 
tunnel aan het duinegat, had de wandel-
leider nog een en ander te vertellen over 
de daar gelegen bunker hoog in de dui-
nen. Eens dit gebeurd, maakten we 
rechtsomkeer naar onze plaats van ver-
trek, waar de wandeling afgesloten werd 
in de Hippo 12. Bij aankomst stelden we 
vast dat Veronique,Ann,Sonja,Jaak,Jean 
en Didier zich eveneens de moeite had-
den getroost om een glas te komen hef-
fen op een voorspoedig en gezond anno 
2023. 

11 januari Sportcentrum Ter Beke 

Oudenburg. 

Vertrokken aan onze nieuwe plaats van 
vertrek ging het eerst richting de Zee-
weg, deze volgden we tot in Roksem, 
waar we eerst de watertoren passeerden 
om dan aan de Witte Molen de groepsfo-
to te nemen. Zo ging het dan verder 
langs de Zeeweg, waar we nog even halt 
hielden aan de daar gelegen vroegere 
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Zoutekreek. Wanneer we aan de Gistelse 
steenweg kwamen voor een kleine rust-
drink pose lag er achter een geparkeerde 
wagen een zwart sexy bhtje commentaar 
alom, de fantasie ging alle kanten uit, 
wat zou er daar gebeurt zijn? Even ver-
derop een rood slipje! De lingerie wande-
ling was begonnen dachten we maar dit 
waren de twee enige stukjes die er wa-
ren. We hadden nieuw babbelvoer die 
ons nog bezig hield tot ons eindpunt. Af-
sluiten deden we zoals gewoonlijk in de 
Vlasschaard waar Roland en Joseé en 
Jean en Sonja ons nog kwamen vervoe-
gen voor de na-babbel. 25 stappers en 
nadien 4 vervoegers. 

25 januari Vosseslag 

De Haan 

Met 21 verzamelen we aan de tramhalte/
anex parking van De Haan Vosseslag 
met als plan om net voor de ons reeds 
gekende vuurtoren door de duinen te 
trekken, helaas zijn er werken bezig aan 

abdijhoeve. Eens deze gepasseerd sloe-
gen we de Leegstraat in dewelke we 
volgden tot aan de Dorpsstraat om zo 
dan via de Duinenweg, of in de volks-
mond beter gekende Roksemberg, rich-
ting het natuurdomein De Hoge Dijken te 
gaan. Daar hielden we ook even halt, om 
de daar talrijk aanwezige trekvogels te 
spotten. Van daar ging het dan opnieuw 
richting de plaats van vertrek, waar we 
net voor duisternis aankwamen. Daar 
werden alle 22 aanwezigen vriendelijk 
onthaald door de uitbaatster van de ca-
fétaria. Zo konden we dan ook met een 
gezellig samenzijn deze geslaagde wan-
delnamiddag afsluiten. 

18 januari De Vlasschaard 

Stene 

De Vlasschaard te Stene was de plaats 
van afspraak voor onze woensdagnamid-
dag, prachtig wandel weer. Bekent ter-
rein voor velen, langs de wielerpiste, de 
Polderdijk en aan onze rechter kant de 
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klein parkje met een ver uit zijn oevers 
gevloeide vijver en nadien langs enkele 
campings. Aan de hoek met de Driftweg 
kunnen we nog enkele beeldhouwwerken 
bewonderen, maar de interesse is klein 
en de dorst groot. Kort hierna komen we 
terug aan de tramhalte en parking waar 
we ons gemotoriseerd naar ons vaak ge-
bruikt café Hippo12 begeven voor de na-
drink. Daar komen Roland en Josée ons 
vervoegen voor de gezellige afsluiter. 

de strandtoegang zodat we niet tot bij 
die vuurtoren mogen. Maar niet ge-
treurd, mits een kleine omweg komen 
we er toch vlakbij en kunnen we de 
voorziene route alsnog volgen en zo ge-
nieten van de duinen. We wandelen hier 
over wandelpaden, paardentrails en 
mountainbike routes zonder andere 
"toeristen" tegen te komen. Een eind 
verder, midden deze natuurbeleving, 
moeten we bij het verlaten van de dui-
nen de Koninklijke Baan dwarsen en 
even verder ook nog de tramsporen en 
de Nieuwe Rijksweg oversteken. Hier 
had men toch beter een veiligere en ge-
makkelijkere doorsteek voorzien, maar 
als ervaren stappers nemen wij ook deze 
hindernis probleemloos en zo hebben we 
de 2 armen van de "kustbaan" overge-
stoken. Nadien wandelen we nog via al-
ternatieve paadjes door de Duinbossen 
tot aan de kleine kinderboerderij waar 
we de bewoonde wereld terugvinden. 
Mia, die voor het eerst terug kan mee-
stappen en vreest dat de volledige af-
stand nog teveel wordt, neemt hier de 
tram terug, hierbij vriendschappelijk ver-
gezeld door Fernande. We verkennen er 
bouwproject "de Nieuwe Concessie" aan 
de Marcel Meyerslaan, met herwaarde-
ring van het erfgoed op de terreinen van 
een voormalig vakantiecentrum dat een 
10-tal jaar geleden werd verkocht. Er 
zijn, en worden, ook heel wat woningen 
in dezelfde stijl bijgebouwd. Daarna vol-
gen we een aantal smallere straten en 
komen voorbij het merkwaardig huis 
"Ter Duin" voor we net voor de tennis-
velden en het voetbalterrein van KV De 
Haan terug wat groen meepikken. Iets 
verder komen we aan het kerkhof, een 
door de Wodans gekende tussenstop 
voor een sanitaire pauze. Na de plaspau-
ze krijgen we zicht op de kerk van 
Klemskerke, maar we laten die ver links 
liggen. We stappen tot vlak naast na-
tuurgebied d'Heye, al kunnen we dat 
vanaf deze kant niet goed zien liggen. 
Even verder wandelen we nog door een 
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 Milieu 

Af en toe ga ik even kijken bij de buren, 
soms op aanraden…  Ik vond er onder-
staande tekst, bij een bevriende natuur-
vrienden afdeling.  Zijn er bij ons nog le-
den die de Zeester  milieuvriendelijk 
wensen. 
Milieuvriendelijke info: 

Als milieuvriendelijke vereniging kun-

nen wij niet anders dan blijven ijve-

ren voor een gezonde, groene omgeving 

en vinden wij het tevens onze taak om 

onze ecologische voetafdruk ook zo 

klein mogelijk te houden en daaraan te 

blijven werken. Vanuit dit thema, en 

tevens om het onnodig kappen van bos-

sen te minimaliseren, willen wij deze 

belangrijke toekomstproblematiek door-

trekken naar ons ledenblad en kunnen 

hier dan ook ons steentje toe bijdra-

gen door zoveel mogelijk ons ledenblad 

elektronisch te verzenden. 

Ook plaatsen wij een link naar het le-

denblad op de startpagina van onze 

website zodat onze leden het via deze 

weg kunnen raadplegen. 

Diegenen die niet over een computer 

beschikken en/of geen internet hebben 

en dus niet van deze mogelijkheid ge-

bruik kunnen maken, blijven het leden-

blad gewoon verder in de brievenbus 

ontvangen. 

WODANS 

VERJAARDAGEN EERSTE JAARHELFT 2023 

WOENSDAG 29 MAART OM 16:45 

V.L.C. BREDENE 

INSCHRIJVEN VOOR 20 MAART 

MAXIMAAL 50 DEELNEMERS 

IEDEREEN BETAALD 11€ 

BETALEN KAN VOORAF OF TER PLAATSE 

BIJ RONNY MONTEYNE  

GSM: 0475/40.16.86 
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Dany Vanbillemont komt vertellen over zijn hobby 

Miniatuur scheepsbouw 

Dany Vanbillemont maakt al 20 jaar miniatuurschepen in flessen van allerlei vorm 
en grootte. 

 

Preciesheid die een vaste hand en veel geduld vraagt. Dany verzamelde doorheen 
de jaren ook heel wat hulpmiddelen waaronder materiaal dat gebruikt wordt voor 
kijkoperaties. 

 

Het maken van scheepjes in flessen leerde Dany 
van een kwartiermeester die net zoals hij des-
tijds bij de zeevaartlijn Oostende- Dover (RMT) 
werkte. 

Het “moment suprème” bij dit werk is hoe je de 
scheepjes doorheen de flessenhals krijgt. 

 

Dany brengt ook enkele afgewerkte modellen 
mee ter bezichtiging na zijn uiteenzetting. 
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jongingskuur van deze natuurvriend. De 
‘modderfokker’ van Stene, rechtstreeks vanuit de 
piste van het bosje, blijft halsstarrig vastzitten in 
z’n kwajongensrol. Even gevreesd dat hij zou 
strippen, maar het bleef beperkt tot zijn jasje dat 
maar niet uitwilde…met dank aan een bereid-
willige toeschouwster lukte het hem wel zodat 
hij zijn ingestudeerde capriolen op het skate-
board toch uit zijn mouw kon schudden. Geluk-
kig reed hij geen brokkenparcours met z’n ska-
teboard zodat de tandartsrekening binnen de 
perken zal blijven! 

Hugo Hugo Hugo Hugo (Signal, Lumière pour les femmes): liet 
het licht schijnen on stage en boven de regisseu-
se Anna Marie de Petit Paris, zonder hem geen 
licht, dus geen show. Mister Lumière heeft 
weliswaar het licht niet uitgevonden, maar hij 
zorgde wel bloedserieus en zonder zich te over-
haasten voor de broodnodige verlichting in 
donkerder momenten. 

SamSamSamSam:  DJ op de achtergrond en achter de knop-
pen, had alles heel professioneel aan elkaar gelast 
op de geluidsband vanuit het verre Oostkamp, 
eveneens een onmisbare schakel in het hele ge-
beuren. Stilletjes op de achtergrond, maar o zo 
onontbeerlijk. Didier had duidelijk zijn ‘fanclub’ 
meegebracht. Welkom aan de Oostkampse Na-
tuurvrienden. 

Deze wervelende show was voorbij voor je het 
wist. Genieten van begin tot einde. Een heel 
dikke merci aan alle medewerkers van klein tot 
groot, van jong tot oud. Het was heel fijn en 
leuk wat jullie ons hebben voorgeschoteld. An-
na-Maria had tussendoor al eens laten vallen dat 

De Fietsenmaker 

Berkenhagestraat 2 

8210 Zedelgem 

050/501 509 

 

 

 

bram@defietsenmaker.be 

www.soigneursvelo.be 

BY DE FIETSENMAKER 

er nog heel wat ideeën in de koelkast zijn be-
land….voer voor vervolg?????!!!!!!!!!??? 

Wij kunnen alleen maar zeggen: wij hebben er-
van genoten en het is zeker voor herhaling vat-
baar. Zo’n straffe kost is moeilijk te evenaren, 
maar met dit gezelschap van ‘new born stars’ is 
‘the sky the limit’. Tot volgend jaar cabaretiers 
en cabaretières en X en Y en Z plussen !!!!!!!!!!!!! 

D&T 
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Benodigdheden   Voor 4 Personen 

 

 

 

 

 

Bereiding 

1. Verwarm een portie groentebouillon, verwarm de oven voor tot 200°C. 

2. Spoel de paprika’s en snij de hoed eraf, verwijder de zaadjes en de witte vliesjes die je binnenin 

de vruchten vindt. 

3. Leg de paprika’s en de hoedjes omgekeerd in een ovenschaal en giet er wat olijfolie over. Roos-

ter de vruchten zo’n 15min. Dan zijn ze nog stevig, maar toch gegaard. 

4. Werk intussen alvast aan de couscousvulling; neem een tweede ovenschaal en giet er de cous-

cous in, strooi de specerijen over de couscous: snuifje mild currypoeder, komijnpoeder en wat 

kurkuma. 

5. Schenk de warme groentebouillon over de gekruide couscous en laat de korrels wellen (gebruik 

een hoeveelheid bouillon volgens de instructies op de verpakking). Strooi er ook de rozijnen bij 

en roer ze onder de couscous. 

6. Haal de paprika’s uit de oven, leg ze op een werkblad en laat een klein beetje afkoelen. Hou de 

oven op temperatuur. 

7. Gebruik een aardappelmesje om de paprika’s voorzichtig te schillen, hou de vruchten wel heel, 

zodat je ze straks zonder moeite kunt vullen. Schil indien mogelijk ook de hoedjes. 

8. Spoel de courgette en snij in 2 gelijke stukken, snij vervolgens overlangs in plakjes, verder in 

fijne lange reepjes en tenslotte in piepkleine blokjes. Doe de courgettestukjes bij de warme 

couscous en roer. 

9. Verzamel een flinke portie koriander, platte peterselie en munt, pluk de blaadjes en de fijnste 

steeltjes los en hak de kruiden zo fijn mogelijk. 

10. Roer deze grote portie groen doorheen de couscous, proef en kruid het mengsel met een beetje 

zout en een zuinige snuif cayennepeper. 

11. Pers het limoensap over de couscous. 

12. Snij de feta in kleine blokjes en roer de Griekse kaas door de kruidige couscous. 

13. Zet de geschilde paprika’s opnieuw in de ovenschaal en vul ze met de couscous, plaats de hoed-

jes erop en schuif in de oven van 200°C. Na een 10-tal min. zijn ze klaar. 

14. Maak intussen een eenvoudig sausje op basis van yoghurt. Schep de yoghurt in een kommetje 

en voeg een scheutje fijne olijfolie toe, kruid met (gerookt) paprikapoeder, een toefje hete sam-

bal (naar smaak) en een snuifje zout. Roer tot alles goed gemengd is. 

15. Serveer de paprika’s met een lepeltje yoghurtsaus erbij. Zet de rest van de saus op tafel. 

16. Gevulde paprika’s zijn een lichte vegetarische maaltijd, maar ze smaken net zo goed als garni-

tuur bij gebakken merguez of een lamsbrochette. 

 4 rode paprika’s 
 1 courgette 
 100g feta 
 150g couscous 
 2 dl groentebouillon 
 handvol rozijnen 
 ½ bussel koriander 
 ½ bussel peterselie 
 ½ bussel munt 
 ½ limoen 

 snuifjes kurkumapoeder 
 snuifjes komijnpoeder 
 snuifjes currypoeder 
 snuifjes cayennepeper 
 enkele scheutjes olijfolie 
 zout 
 2 dl yoghurt 
 een toefje sambal (naar smaak) 
 snuifje (gerookt) paprikapoeder 


