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ZET MAAR IN DE AGENDA! 

In 2020 komen Natuurvrienden elkaar tegen op de Ontmoetingsdagen 

4 april 2020 - Natuurvrienden Ontmoetingsdag: Sint-Niklaas op z'n best 

organisatie: Natuurvrienden Sint-Niklaas 

locatie: Volkshuis Sint-Niklaas, Vermorgenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas (op 5 min. van het station) 

Programma: 

9u30: Ontvangst met koffie 

Voormiddag keuze: 

- Natuurwandeling 

- Onze breistad: bezoek aan breimuseum met een vertelling van een werkneemster van Tricot Lily. 

- We stellen rond 12u30 Reinaert voor met een kort verhaal. 

- Eetmaal: Kip met frietjes 

Namiddag keuze: Schilderen,boetseren,volksspelen en dans. 

Afsluiten van de dag met vreugdevuur en Natuurvriendenliederen. 

Elke afdeling schrijft in tot 25 maart en vraagt aan zijn leden wat zijn/haar keuze is. Dit voor de praktische 

organisatie. Deelnameprijs: 20 €. Hoe bereik ik de plaats van afspraak? Openbaar vervoer: station op 5 min 

afstand. Als je het station verlaat neem de straat aan de overkant van de staat links aanhouden. Vermorgen-

straat over kruispunt 100 m tot plaats afspraak. Met de auto: zowel Antwerpen als Gent: neem afslag Sint-

Niklaas centrum. Rij uiterst rechts en neem N70. 
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Hierna onze fietskalender voor 2020 
 

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

Op 03 Mei  neemt Marc ons mee voor een gezellige fietsdag 

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

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

Op 21 Juni doen we het met Roland vooraan 

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

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

Op 09 Augustus volgen we een dagje Nicole op de fiets 

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

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

 

 

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

 

Roland 

 

 

 

Natuurvrienden ontmoetingsdag 04 April 2020 

Ontmoetingsdag in Sint Niklaas! 

 
Zie info op blz 2! 

Wie interesse heeft graag het bestuur contacteren voor 15 maart. 

Zie gegevens blz 4! 

De trein vertrekt om 08.09 in Oostende, om 08.25 in Brugge en we zijn om 

09.24 in Sint Niklaas.  Trein terug steeds 35 min na uur. 
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14 mei 2000   12 mei 2019 

19 jaar via GR en andere paden op weg 

Waar we vroeger spraken van de GR 5A en 5B moeten we het nu doen met een GR 5A Wandelronde 
van Vlaanderen.  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 niet gewaarborgd is, tenzij je het zelf mee neemt! 

Afstand: steeds rond de 25 km 

Datum:  Zondag 08 Maart 2020 

 

GPS Vertrekplaats wandeling: Groendreef Oostende 

We komen terug met openbaar vervoer. 

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 06 Maart. 

 

Info: Véronique en Jacky 
*PS: De startplaats kan nog veranderen ifv het gekozen openbaar vervoer. 

ATB De Natuurvrienden 

Afdeling Oostende 

 

Voorzitter: Patrick Grunewald 

 059 800 549 

Email: patrickenmarianne@telenet.be 

 

Penningmeester: Ivan Thermote 

 0467 005 251 

Email: ivan.thermote@telenet.be 

Publicaties en activiteiten: 

Jaak Jacky Muyssen 

 0478 249 382 

Email: jaak.muyssen@skynet.be 

 

EN  

VELE VRIJWILLIGERS 

Rekeningnummer: 

BE48 0682 0913 2027 

De Natuurvrienden, 

p/a Patrick Grunewald, 

Laurierstraat 7 8400 Oostende. 
 
 
Bank- en verzekeringsagent  
Regio Oostende Knokke CommV. 
 
Kantoor Northlaan |  Northlaan 9 | 8400 – Oostende  
Tel .: +32 (0) 059 56 07 90 
 Fax: +32 (0) 059 56 07 99  
 

 
edwin.kimpe@mandat.belfius.be 
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Waar: Donkoeverpark - Donklaan 90 - 9290  Berlare 

Afspraak: Zondag 22 maart 2020 
Carpool vanaf Groendreef Oostende 

Uur & plaats vertrek wandeling: 10.15 uur parking Donkoeverpark  

coördinaten N51° 02.660' E3° 58.953'  

recht tegenover huisnummer 90 Donklaan 9290 Berlare.  

 

Luswandeling: Neen 

Uur vertrek namiddag: NVT   Plaats:  NVT 

INFO: Fernand – GSM: 0477/729467 

 

We wandelen langs zowel onverharde als verharde wegen van Donk naar Berlare en terug. Af-
stand 21km.  Middagstop: Café ’t Parochiehuis Dorp 33, 9290 Berlare. Tel 0497/032451 

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 Als je twijfel hebt Als je twijfel hebt Als je twijfel hebt 
over het doorgaan van over het doorgaan van over het doorgaan van over het doorgaan van 
een activiteit, wegens een activiteit, wegens een activiteit, wegens een activiteit, wegens 
slecht weer, kijk dan slecht weer, kijk dan slecht weer, kijk dan slecht weer, kijk dan 
naar uw mail ‘s mor-naar uw mail ‘s mor-naar uw mail ‘s mor-naar uw mail ‘s mor-
gens of bel naar de gens of bel naar de gens of bel naar de gens of bel naar de 
wandelleider.wandelleider.wandelleider.wandelleider.    
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GR-Tocht van 09 februari 2020 

We hadden dus gekozen voor een tocht 

in Elingen.  We moesten even zoeken 

waar dit juist lag in het pajottenland.  

Pepingen is de hoofdgemeente.  Een 

eindje verder vinden we Lennik, ooit 

een bloeiende volleybalstad, ook nog in 

de omgeving vinden we Halle, niet te 

verwarren met Alle, soms wat verwar-

rend voor Westvlamingen. 

Blijkbaar waren de weervoorspellingen 

niet te best, maar daar had ik mij niet 

mee bezig gehouden, zolang de veilig-

heid niet in het gedrang komt, wordt er 

gewandeld.  Voor een beetje wind en/of 

wat regen schuilen we niet. 

Dit was de aanhef van de GR tocht vo-

rig jaar.  Profetische woorden, want nu 

ook was de weervoorspelling niet te 

best, en nu kwam de veiligheid wel in 

het gedrang.  Nochtans begon het veel-

belovend.  Nog eens twee extra man/

vrouw hadden hun wandelschoenen in-

gesmeerd en wilden ook richting Elin-

gen sporen, rijden.  Maar toen het 

slechte weer steeds maar nadrukkelijker 

in de verf werd gezet met kleurtjes en 

belletjes, slonk het aantal deelnemers 

zienderogen. 

De vrijdag vonden we het nog veel te 

vroeg om de tocht af te gelasten.  Ciara  

(*1) was op komst, maar was deze dame 

een voorbeeld van stiptheid, dit wilde ik 

graag nog eens zien.  En de tocht over het 

kanaal is ook niet zo voor de hand lig-

gend.  De brexit maakt de douane forma-

liteiten niet gemakkelijker, misschien ge-

raakt die storm het land niet uit. 

Helaas op zaterdag was er geen beter-

schap te bespeuren in de berichtgeving.  

De storm zou weliswaar maar tegen de 

avond op volle sterkte aanvallen, maar de 

voorwacht zorgde al voor begeestering, 

daar was geen ontkomen aan.  Even ge-

dacht dan maar aan de kust te blijven en 

daar te wandelen, maar misschien rijdt de 

tram niet meer en geraken we niet meer 

terug thuis.  Toen ook nog alle grote 

sportevenementen één voor één afgelast 

werden konden we niet anders dan ons 

daarbij aan te sluiten. 

Van het ene moment op 

het ander een extra vrije 

dag erbij.  Februari ver-

went ons reeds met een 

extra dag, nu kwam die 

zondag voor sommigen 

er extra bovenop.  Voor 
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veel anderen werd die extra dag een se-

rieuze tegenvaller.  Voor die afgelaste 

sportwedstrijden werd ongetwijfeld al 

een en ander voorbereid.  De VIP maal-

tijden werden gratis uitgedeeld of via de 

app “TooGoodToGo” verdeeld.  Vele or-

ganisaties scheurden hun broek aan deze 

storm.  Het enige positieve is dat er al bij 

al weinig schade werd aangericht. 

Vorig jaar waren we verwonderd over het 

kleine aantal deelnemers in Elingen, ik 

vrees dat er dit jaar nog een pak minder 

waren.  Hadden we het vorig jaar nog 

over watjes die zich lieten afschrikken 

door wat regen, dan voelde zich nu 

niemand aangesproken, want eens de 

veiligheid in het gedrang komt, kan je, 

zeker niet als vereniging, maar evengoed 

als individueel, niet anders dan afgelas-

ten. 

Een echt toffe afgelasting. 

Een enthousiaste medestapper. 

 

(*1) De storm Ciara (uitspraak Keira; in 
Duitsland storm Sabine en in Scandina-
vie storm Elsa) was een zware Europese 
storm die naderend vanaf de noordelijke-
Atlantische oceaan grote delen van 
Noord–Europa trof vanaf 7 februari 2020, 
met een Windkracht van 9 tot en met 12. 
Het is de derde storm in het Europese 
stormseizoen van 2020 en kreeg daarom 

 
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 

een naam beginnend met de letter C. De 
storm ontstond op 4 februari 2020 als 
een zwak lagedrukgebied in het zuidoos-
ten van de Verenigde Staten. 

Nederland en België 

Het KNMI in Nederland waarschuwde 
voor zeer snelle windstoten en riep code 
oranje af.  In België riep het KMI ook co-
de oranje af. Zowel in Nederland als in 
België werden alle voetbalwedstrijden af-
gelast.  Nog verscheiden sportevene-
menten werden afgelast, waaronr de GR-
Tocht van de Natuurvrienden afdeling 
Oostende.  Zelfs van het Nederlandse 
kampioenschap tegenwindfietsen werd 
het laatste deel afgelast, omdat de 
vrachtwagen van de organisatie de fiet-
sen niet meer over de kering kon vervoe-
ren.  De verzekerde schade in Nederland 
werd op 11 februari voorlopig geschat op 
150 miljoen euro. Ook de rest van Euro-
pa leed onder het stormweer.  Windsnel-
heden van 150 km per uur werden ge-
meten.  Het openbaar vervoer werd stil-
gelegd of aangepast.  Gelukkig vielen er 
al bij al niet veel slachtoffers.  5 doden 
maar als je net een van die vijf bent heb 
je daar geen boodschap aan. 
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Oostwaarts naar Westkerke. 
Voor onze eerste zondagswandeling op 

26 januari trokken we naar Westkerke. 

We verzamelden op de markt en niet aan 

de kerk .  Omstreeks 10 uur kwam er 

beweging in de groep met 23 wande-

laars. We stapten niet naar de Sint-

Audomaruskerk maar langs de Oude 

Brugseweg bereikten we het reservaat 

‘De Hoge Dijken’ beter bekend als 

‘Roksemput’. 

Het domein ‘De Hoge Dijken’ (52 ha) 
kwam tot stand door de zandwinning, die 
nodig was voor de aanleg van de auto-
weg Jabbeke-Veurne (1973-76). Het ge-
bied werd volledig afgesloten waardoor 
de natuur zich vlug herstelde van het 
menselijk ingrijpen. De Hoge Dijken 
groeide snel uit tot een belangrijke voed-
sel- en rustplaats voor watervogels. In 
1986 besliste de Vlaamse Regering het 
gebied uit te bouwen tot een natuuredu-
catief centrum, met mogelijkheid tot stil-
le recreatie (natuurbeleving, wandelen 
en hengelen). Het gebied maakt deel uit 
van een landtong van de Zandstreek die 
ter hoogte van Zerkegem en Roksem-
Ettelgem tussen het noordelijk Oudland 
en het zuidelijk Middelland van de Pol-
ders dringt. De geologische opbouw van 
de bodem in het gebied is typisch voor 
deze van de zandstreek. De Hoge Dijken 
vormde een hoge rug ten opzichte van 
de lager gelegen polders en was tot in de 
jaren 70 een oude binnenduin, waar de 
plaatselijke straatnaam Duinenweg nog 
aan herinnert. Bij ontginning tijdens de 
aanleg van de autoweg Jabbeke-Veurne, 
bleek de laag wit zand 15 tot 20 meter 
dik. Momenteel zijn deze centrale gron-
den, waar de vijver zich bevindt, dus 
‘kunstmatig’. De N.W.-hoek van het re-
servaat werd in de jaren 50-60 gebruikt 
als stortplaats voor de gemeente Rok-
sem. 

 

Bij het betreden van het domein werden 
we vriendelijk verzocht om eens een 
kijkje te nemen in het bezoekerscentrum 
‘De Grote Zaagbek’. Na het zien van de 
mooie natuurfoto’s en een sanitaire stop 
vervolgden we onze weg in het natuur-
gebied. We hielden even halt bij de eer-
ste observatiehut.  

 

Jaarlijks overwinteren tot 6.000 watervo-
gels in en om het domein. Een buiten-
beentje is zeker de grote zaagbek die 
hier een jaarlijkse overwinteraar is. Ook 
voor veel trekvogels vormen ‘DE HOGE 
DIJKEN’ tijdens het voor- en najaar een 
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uniek oriëntatiepunt of zelfs een aange-
name rustplaats. ’DE HOGE DIJKEN’ zijn 
niet enkel voor vogels een paradijs. 
Dankzij de verscheidenheid van het ge-
bied - van droge, zure zandgrond tot 
vochtig grasland - vormt het ook voor 
veel planten, vlinders, insecten en 
zoogdieren een uitstekende biotoop. 

 

We lieten het natuurreservaat achter 
ons en namen de Duinenweg richting 
Bekegem. Met veel belangstelling keken 
we naar een nieuw opvallend gebouw: 
Duins Genot. Wat gebeurt er daar vroeg 
iemand?***** Indoorpool and Wellness
–max. 70 personen. Duins Genot biedt 
accommodatie met een bar, een ge-
meenschappelijke lounge en een tuin. 
Deze villa heeft ook 17 slaapkamers 
met airconditioning en een balkon. Meer 
info: www.duinsgenot.be 

 

Via de Dorpstraat passeerden we de 
kerk en het gemeentehuis. De Sint-
Amanduskerk is een laat-gotische kerk, 
die in de 17de eeuw werd gebouwd. De 
kerk heeft een goede akoestiek, en re-
gelmatig worden er concerten uitge-
voerd. Opmerkelijk is ook de reeks lei-
linden die rond het kerkhof zijn aange-
plant. In de kerk bevindt zich een orgel 
uit ca. 1852 van de laatste orgelbouwer 
uit de Van Peteghem dynastie, Maximili-
en Van Peteghem. 

 

De Witte Molen in de Ossenweg bereik-
ten we via de Kerkweg, Vanderkinder-
weg en Zeeweg. Even tijd genomen om 

de molen te bewonde-
ren en een kleine 
adempauze in te las-
sen. 

De Witte Molen is een 
windmolen in Roksem, 
een deelgemeente van 
het West-Vlaamse 
stadje Oudenburg. De 
Witte Molen, aan de 
Zeeweg, is een bergmolen waarin zowel 
meel als olie kan worden gemalen. In de 
eerste helft van de 17e eeuw werd hier 
een eerste houten staakmolen gebouwd. 
Deze molen staat op de Ferrariskaart 
(1770-1778) vermeld als "Rockxem-
molen". De huidige bakstenen bergmolen 
kwam er in 1843  waarbij men onderdelen 
van de oude houten molen heeft gebruikt. 
Er staan namelijk 18de-eeuwse datums 
vermeld op enkele balken. 

Vervolgens dwarsten we de Eernegem-
sestraat en via de Blekerijstraat beland-
den we in een recente verkaveling van 
Westkerke om te strandden op de Markt 
om 12.30 uur. Vlug staken we de straat 
over om onze picknick aan te spreken in 
de taverne ’t Voorland. 

De plaatselijke tomatensoep met balletjes 
of witloofsoep werd gesmaakt. Onze dorst 
werd gelest met een biertje of een kopje 
koffie met advocaat. Over de middag ver-
lieten een 6-tal vrienden ons maar er wa-
ren ook 4 verse wandelaars op het appèl. 
Ook werd de ene hond voor een andere 
hond geruild . 
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Bij de start van onze namiddagwandeling 
op het voorland van ’t Voorland was de 
zon van de partij.  

We vertrokken richting Gistel. Een kleine 
bypass via de Molenstraat ( What’s in a 
name ) bracht ons bij een vervallen mo-
len, de Waeremolen. We moesten moeite 
doen om het molenromp te herkennen 
tussen de landbouwgebouwen. 
De Waeremolen (ook: Molen Van Dam-

me of Van Dammemolen) is een molen-

restant in de tot de West-Vlaamse ge-

meente Oudenburg behorende 

p l a a t s  W e s t k e r k e ,  g e l e g e n 

aan Noordstraat 1. Eeuwenlang stond op 

deze plaats een standerdmolen. Tijdens 

de godsdiensttwisten, kort na 1584, 

werd deze molen vernield om na 1600 

herbouwd te worden. In 1835 werd de 

standerdmolen vervangen door een ste-

nen koren- en oliemolen. In 1839 werd 

ook melding gemaakt van een buitenros-

molen die naast de Waeremolen was ge-

legen. In 1947 werd de molen van het 

wiekenkruis ontdaan. De molenaar werk-

te nog even met een motormaalderij, 

maar werd getroffen door een ongeval in 

de maalderij. Wat bleef was de molen-

romp, waarvan uiteindelijk ook de zol-

derbalken werden verwijderd. We dwar-
sten de Brugsebaan en namen de Waere-
vaertstraat. Voorbij een brugje sloegen 
we de Dullaertweg in. In de Mosselstraat 
hielden we even halt om een plaatselijke 
molenverzameling te bewonderen. Ver-
volgens namen we even de Groene 62 
om dan de Nieuwlandstraat in te slaan. 
We bereikten terug ons brugje waar we 
een groepsfoto namen. 

 

‘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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www.denatuurvriendenoostende.be 

Email webmaster: didier@borrey.beEmail webmaster: didier@borrey.beEmail webmaster: didier@borrey.beEmail webmaster: didier@borrey.be    

8 januari tot 29 januari. 

8 januari - Hippo 12.  Op de eerste wo-
danwandeling van het nieuwe jaar ston-
den ze mij met 25 op de wachten op de 
hoek van de Koerslaan en de Duindoorn-
straat te Bredene en niet te geloven, ik 
ontdekte terug een nieuw lid, Marcel. Na 
het verdelen van de nieuwjaarszoenen 
werd al vlug de herbergier Steven van 
Hippo 12 op de hoogte gebracht van ons 
aantal, zodanig dat hij de nodige plaatsen 
kon voorzien voor na de wandeling. De 
wandeling vertrok richting het strand en 
het weer viel echt mee voor de tijd van 
het jaar. Ter hoogte 
van de tramhalte Bre-
dene Renbaan liepen 
we onder de Koninklij-
ke Baan om zo ons 
eerste wandelknoop-
punt op te zoeken nr. 
57 die ons, al door de 
duinen richting Oost-
ende, bracht naar 
knooppunt 59. We 
volgden een mooi ver-

Na de Waerevaartstraat langs de 
Bourgogne-vaart tussen de hoge bomen 
kwamen we via de Oude Blekerijstraat 
stilaan weer in het zicht van ons café. 

Daar werd zoals gewoonlijk nog wat na-
gekaart bij een deugddoende dorstles-
ser.We hopen dat 27 natuurvrienden 
volledig of deels het landschap in en 
rond Westkerke konden smaken. 

DiCo 
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hard wandelpad. Ter hoogte van het 
knooppunt 59 liepen we naar het strand 
waar we vanaf knooppunt 60 de kust af-
liepen over een afstand van 4,00 km 
richting De Vosseslag naar het knoop-
punt 56.  We moeten steeds een beetje 
geluk hebben dat het laagwater is, zodat 
we hard zand hebben om op te lopen, 
maar deze keer lieten we ons wel verras-
sen door de vele kellen waar sommigen 
onder ons wel natte voeten hebben aan 
over gehouden. Ter hoogte van knoop-
punt 55 verlieten we het strand om dan 
de bosjes te gaan opzoeken om zo van 
knooppunt 55 terug te wandelen naar 
onze startplaats.  Een mooie wandeling 
met in het totaal 9,50 km. Steven de 
herbergier van Hippo 12 stond ons op te 
wachten en hij trakteerde iedereen voor 
ons nieuwjaar.  En eerlijk, hier hadden 
we allen een beetje op gerekend. 

15 januari - Brugge Station 
We verzamelden allen in de vertrekhal 

van het station te Brugge. Het was een 

druilerige dag en dit verklaard de kleine 

opkomst van amper 9 man. Onze kleine 

Lucas was terug van de partij, maar deze 

keer had hij niet de tijd om de groep te 

leiden, hij had zijn handen vol met de 

hond van zijn tante waar hij voor moest 

zorgen. Omdat enkel de vesten aflopen 

een beetje te kort zou zijn voor ons we-

kelijks gemiddelde van 10 km, deden we 

deze keer terug een ommetje en verken-

den we eerst het minnewater en het aan-

palende park waar jaarlijks het Cactus-

festival doorgaat. Een familiefestival in 

het begin van de maand juli. Onze tocht 

liep vervolgens langs de vesten waar we 

in volgorde alle poorten afliepen.  Eerst 

de Kate l i jnepoort ,  vervo lgens 

de Gentpoort, de Kruispoort, de Dam-

poort, de Ezelpoort tot aan de Smeden-

poort waar niemand minder dan onze be-

roemde stadsgids, Dirk Van Tieghem, 

van onze jaarafsluiter van 2017 & 2018, 

ons stond op te wachten en ons in geu-

ren en kleuren begon te vertellen over 

de poort waar we nu voor stonden. Hij 

wees naar een bronzen schedel welke 

hing, l inks boven de poort. 

De Smedenpoort is een van de vier 

overgebleven stadspoorten van Brugge. 

De eerste poort dateert van 1297-99, 

maar werd in 1367-68 herbouwd door de 

meester-metselaars Jan Slabbaert en 

Mathias Saghen. Later werd ze nog en-

kele keren verbouwd. Kenmerkend aan 

deze poort is dat ze, net als 

de Ezelpoort, volledig omringd is door 

water. Aan de Smedenpoort hangt een 

bronzen schedel ter nagedachtenis van 

een gebeurtenis uit 1691. In dat jaar 

bracht de Brugse zeeman Jacob Wynde-

kens een samenzwering aan het licht. 

Een zekere François van der Straeten, 

een Eeklonaar, had afgesproken met een 

kleine groep Franse soldaten om hen 's 

nachts de stad via de Smedenpoort bin-

nen te smokkelen. Zij zouden zich ver-

bergen in barakken die zich nabij het 

Waterhuis bevonden. In alle vroegte zou-

den zij dan de poortwachters overmees-

teren, de poort openen en vrij spel geven 

aan een groot Frans leger dat zich in hin-

derlaag in het Tillegembos bevond. Die-

zelfde dag nog, de 26ste juni van het 

jaar 1691, werd de verrader François van 

der Straeten opgehangen, daarna zijn 

hoofd afgehakt en dat hoofd werd op een 

ijzeren pin op de Smedenpoort gezet. 

Ondertussen werd de schedel vervangen 

door een bronzen exemplaar. We danken 

onze gids en liepen naar de laatste poort 

de Boeveriepoort, die tevens ook niet 

meer te zien is. De enige 4 overgebleven 

poorten zijn: De Gentpoort, Kruispoort, 

Ezelpoort en de Smedenpoort. 
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29 januari - Vicogne Bredene. 
Een nooit geziene opkomst voor deze 

woensdag-namiddagwandeling, namelijk 

niet minder dan 30 leden waren aanwe-

zig om deze wandeling mee te beleven. 

Vertrokken aan de Vicognehoeve, ging 

het via diverse binnenpaadjes richting de 

Bredense duinen. Dit niet zonder echter 

eerst stil te hebben gestaan, aan de wo-

ning van één onzer leden, namelijk bij 

Arthur die momenteel revaliderend is van 

een operatie. Van daar ging het inder-

daad naar de Bredense duinen, via de 

Zo, een leuke wandeling en de regen viel 
al bij al nog mee. 

22 januari - kerk Leffinge. 
Met zijn zeventien vertrokken aan de 
kerk van Leffinge  het ging door de Dorp-
straat tot aan de Noordmolenstraat, 
waar we kozen voor het fiets-wandelpad 
richting de Cleyemeerweg. Eens aange-
komen aan de Cleymeerweg zagen we 
daar de nieuw aangelegde hypo-
droom.Deze werd op het ogenblik dat we 
daar passeerden juist door de eigenaar 
effen getrokken. Zo vervolgden we onze 
weg tot aan de Vaartdijk-Noord om daar 
rechts af te slaan, terug richting Leffinge 
dorp. We volgden de Vaartdijk-Noord tot 
aan de Wilskerkestraat dewelke we in-
sloegen, dit echter niet zonder  eerst het 
orgelmuseum ‘’De Zoeten orgel” te zijn 
gepasseerd aan de Vaartdijk-Noord 37. 
Zo ging het verder langs de Wilsker-
kestraat, waar we ook de kinologische 
vereniging de Hondenvrienden passeer-
den tot aan de Fleriskotstraat. Daar ging 
het richting Wilskerke centrum. Om zo 
dan via de Kaveleweg en de Papegaai-
straat terug te keren naar onze plaats 
van vertrek. Eens aangekomen aan de 
kerk van Leffinge werd besloten om eerst 
nog eens halt te houden aan Brasserie 
De Swaene, waar er zich nog drie leden 
aansloten bij het gezelschap. 

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 
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strandingang van de Twins, om zo de he-

vige wind te trotseren op de Spinoladijk, 

dit tot aan de Halve Maan. Daar gingen 

we terug landinwaarts, om zo de lokalen 

van de Zeescouts en het Fort Napoleon 

te passeren. Eens aangekomen aan het 

fort Napoleon konden we vaststellen dat 

er opnieuw een mooi stukje natuur verlo-

ren zal gaan, ten behoeve van de immo 

sector. Zo vervolgden we onze weg langs 

de Ankerstraat om zo dan via de 

Spuikom en de Polderstraat terug 

te keren naar onze plaats van ver-

trek. Bij het eten van een lekkere 

Mamoe twa f e l 

werd er nog ge-

zellig nagekaart 

over deze op-

nieuw geslaag-

de namiddag. 

 
 

WODANS 

VERJAARDAGEN EERSTE 

JAARHELFT 2020 

WOENSDAG 25 MAART 

OM 16:45 

V.L.C. BREDENE 

INSCHRIJVEN VOOR 

12 MAART 

JARIGEN BETALEN € 20 

BETALEN KAN 

TER PLAATSE 

BIJ RONNY MONTEYNE  

GSM: 0475/40.16.86 
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LAOS - Beeldreportage door Bieke Grunewald 

 

In het kader van een ontwikkelingsproject reisde Bieke 

van 7 september tot 21 september 2019 naar Laos met 

de bedoeling kinderen van 2,5 tot 6 jaar de basiskennis 

van de Engelse taal bij te brengen en ondersteuning bin-

nen de kleuterschool te bieden. 

Over deze ervaring komt Bieke vertellen op de club-

avond  van de Natuurvrienden op 20 maart 2020. 

 

Waar: OC De Blomme, Chrysantenstraat 30 

8400 Oostende (ruime parking)   

Deuren : 19u30 uur -  Voorstelling 20u00 

 

 

 

Iedereen welkom 
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Benodigdheden: 
 4 kipfilets 

 300 g rijst 

 1 broccoli 

 1 ajuin 

 2 teentjes look 

 ½ citroen 

 165 g feta 

 125 g olijven 

 600 ml kippenbouillon 

 1 kfl gedroogde oregano 

 1 kfl gedroogde basilicum 

 Olijfolie 

 P& zout 

 verse oregano om af te werken 

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

2. Verdeel de broccoli in roosjes en blancheer ze enkele minuten in licht gezouten 

water, giet af en laat goed uitlekken. 

3. Pel en snipper de ui en de knoflook. Kleur in een ovenvaste pan in een flinke 

scheut olijfolie, voeg de rijstkorrels, gedroogde oregano en basilicum toe en roer 

goed om. 

4. Leg er de kip bovenop, blus met de bouillon, dek af en zet 20 min. in de oven. 

5. Schep er na 20 min. de broccoli, feta en olijven onder en zet nog 10 min. in de 

oven tot de kip gaar is en de rijst smeuïg. 

6. Breng op smaak met citroensap, peper en zout. 

7. Bestrooi met verse oregano en serveer. 

8. Ook lekker met zalm of schelvis. Voeg de vis dan samen met de broccoli toe, 

want die moet minder lang garen dan kip. 

Smakelijk 


