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strategie volgen, in plaats van elk zijn eigen weg-
getje te gaan. 
Of deze strategie zal leiden tot open terrasjes we-
ten we eerstdaags.  Of dit op 8 mei of later zal 
zijn, en of deze om 18, 21 of 23 uur zullen sluiten 
weten we ook eerstdaags.  Maar wat er ook beslist 
wordt, laat ons hopen dat we geen stap moeten 
terugzetten binnen enkele weken of maanden. 
Uiteraard kijkt iedereen uit naar wat meer bele-
ving.  Enkele sectoren denken aan proefevene-
menten, coronatestevents.  Niets met proeven te 
maken, want de restaurants zijn nog gesloten, 
maar eens proberen hoe het gaat en wat de weer-
slag is op de corona cijfers.  Na zo een evenement 
moeten de deelnemers zich laten testen en krijgen 
we zicht op de invloed van de evenementen, de 
samenscholingen, op de viruscirculatie.  Ook het 
EK 2021 (voetbal) wordt nagebootst zodat kan 
nagegaan worden of we misschien toch met zijn 
allen de openlucht wedstrijden kunnen bekijken.  
Voor de liefhebbers van evenementen, houd dus 
de kalender in het oog en de reservatie termijn, 
want een toevloed aan kandidaat testers lijkt mij 
waarschijnlijk. 
Waar je de reservatie lijst niet in het oog moet 
houden en waar een toevloed aan kandidaat deel-
nemers geen probleem is, vind je in deze ster.  Ei-
genlijk beginnen we met in de aprilse ster te kij-
ken, want daar staat de 28e april een wodan wan-
deling op het programma.  Dit wordt dus onze 
eerste activiteit.  Op 2 en 16 mei staan er fiets-
tochten op het programma.  Op 9 en 30 mei zijn 
de wandelaars aan de beurt.  Vijf activiteiten welis-
waar met beperkingen en aangepast aan het coro-
na tijdperk.  Lees bijgevolg aandachtig de raadge-
vingen op bladzijde 3 van deze ster.  Hopelijk 
wordt deze voorzichtige opstart de aanloop naar 
een definitieve volwaardige herstart van de na-
tuurvriendenactiviteiten en uiteraard daaraan ge-
koppeld de overgang 
naar een corona be-
heersbare maatschappij, 
want een corona vrije 
maatschappij lijkt mij 
utopisch. 

Wat schrijven we zo in corona 
tijden.  Van de huidige zeester 
heb ik reeds tien bladzijden 
voor mijn rekening genomen.  
En nu ben ik aan nummer elf 
bezig.  Zo een verslagje schrij-
ven van een wandeling valt nog 
mee.  Je komt wel altijd iets te-
gen, soms geeft een infobord 

wat inspiratie en op het internet vind je ook wel 
nog een en ander.  Zo een verslagje nog opvullen 
met wat foto’s, en het gewenste aantal bladzijden 
nadert zijn voltooiing.  Voor het editoriaaltje is 
dit uiteraard wat anders.  Foto’s komen er al niet 
bij te pas, te oude koeien kunnen we niet uit de 
gracht halen, en het kan toch niet altijd over co-
rona gaan.  Tenzij we de optimistische toer op-
gaan, dit zou nog net kunnen. 
Daar ik vorige maand te optimistisch was met het 
aantal toegestane deelnemers aan de activiteiten, 
waag ik het niet nu de optimistische vlag buiten te 
hangen.  Maar toch denk ik dat het stilaan de 
goede richting uit gaat.  Laat ons echter niet ver-
geten dat alle landen rondom ons nog steeds 
kampen met het virus.  We zitten dus nog altijd in 
overwegend vijandig gebied.  Het lijkt erop dat de 
vaccinatie van zoveel mogelijk mensen de enige 
oplossing zal zijn om het virus min of meer de 
baas te worden.  Vroeg of laat moeten we met 
ons vaccinatiepasje zwaaien om toegang te krijgen 
tot sport- en cultuur evenementen.  Of om een 
terrasje te doen. 
Die terrasjes zijn goed op weg om in het middel-
punt van de belangstelling te staan.  Er was grote 
hoop dat die terrasjes op 1 mei zouden open gaan.  
Helaas is deze datum niet haalbaar en is de hoop 
nu gevestigd op 8 mei.  Maar zoals jullie weten 
verlengt de hoop de martelingen en een hier niet 
nader genoemde burgemeester van een niet nader 
genoemde kustgemeente vindt dat de marteling 
reeds lang genoeg geduurd heeft.  Waar ik hem in 
dit laatste niet wil tegenspreken denk ik toch dat 
hij in het midden van de belangstelling wil staan 
in plaats van de kerk, die dit tot nu toe deed.  Zijn 
stem klinkt steeds als een klok zodat er hoorbaar 
misschien weinig verschil te merken zal zijn, maar 
ik denk toch dat we beter een gemeenschappelijke 
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Beste Natuurvrienden 

Met vier weken vertraging kunnen we de activiteiten heropstarten.  Weliswaar be-
perkt en met respect voor de corona maatregelen.  Hopelijk is dit het begin van een 
langzame en duurzame terugkeer naar een normale samenleving. 

Wat houdt dit concreet in?  

Op 23 april is er nog een bijeenkomst van het overlegcomité en zal er o.a. een toe-
lichting komen, specifiek voor de sport.  In het algemeen zijn bijeenkomsten met 10 
personen, in de open lucht, toegelaten. 

 

Bijgevolg mogen we onze activiteiten terug organiseren, en zoals beloofd, doen we 
dit ook. 

 

Volgende beperkingen of opmerkingen zijn echter nog van toepassing: 

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

2. We dragen gedurende de ganse activiteit ons mondmasker. 
3. We houden onderling 1.5 meter afstand. 
4. Bij meer dan 10 deelnemers wordt voor bijkomende begeleiders gezorgd.  Er 

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

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

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

 

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

Véronique  0473/762 619  vancanneytv@gmail.com 

 

Het bestuur 
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14 mei 2000   09 mei 2021 

21 jaar via GR en andere paden op weg 

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

Afstand: steeds rond de 25 km! 

Datum: 09 Mei 2021 

GPS Vertrekplaats wandeling: Lijssenthoek Military Cemetery  

Boescheepseweg 37 - 8970  Poperinge 

Uur vertrek wandeling: 09.30 uur 

GPS Aankomstplaats wandeling: idem, uiteraard! 

Info: Véronique en Jacky 

 

Schrijf je in als je mee gaat! 

ATB De Natuurvrienden 

Afdeling Oostende 

 

Voorzitter: Patrick Grunewald 

 059 800 549 

Email: patrickenmarianne@telenet.be 

 

Penningmeester: Ivan Thermote 

 0467 005 251 

Email: ivan.thermote@telenet.be 

Publicaties en activiteiten: 

Jaak Jacky Muyssen 

 0478 249 382 

Email: jaak.muyssen@skynet.be 

 

EN  

VELE VRIJWILLIGERS 

Rekeningnummer: 

BE48 0682 0913 2027 

De Natuurvrienden, 

p/a Patrick Grunewald, 

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

 
edwin.kimpe@mandat.belfius.be 
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Verzamel– en  

vertrekplaats 

Zondagwande-

ling: 

 

Maria Hendrika-

park, Groen-

dreef Oostende. 

 

Vertrek om 

09.15 uur! 

Vertrekplaats fietstocht: 

 

Maria Hendrikapark, 

Groendreef Oostende. 

Vertrek FIETSEN om 

10.00 uur! 

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

Zondagwandelen 

30 Mei 2021 
Waar: Ons eigen Oostendse hinterland 
Afstand: 11 km. 

Afspraak: zondag 30 mei 2021 

Start wandeling om 14:00 uur aan café "Armenonville" in het Maria Hendrikapark ('t 
Bosje - Groendreef 18), Oostende 

AUTO: parking AZ-Damiaan of bij ons monumentje, Groendreef 

BUS: halte AZ Damiaan 

INFO: Roland GSM: 0479 69 17 74 

 

Ons bestuur heeft gezien de blijvende onzekerheid terecht gekozen om deze zondag-
se tocht te beperken tot een namiddagwandeling, althans als groepsactiviteiten dan 
al toegelaten zijn en altijd volgens de geldende maatregelen, dus zonodig opgesplitst 
in meerdere groepen. 
Hoopvol verwacht ik dat we eind mei samen mogen wandelen en zelfs dat we nadien 
op het terras terug mogen klinken op het weerzien. 
Deze namiddag (her)ontdekken we ons mooie en rustige binnenland op een alterna-
tieve wandeling door oude en nieuwere natuurparels. 

Roland 

    Als je twijfel hebt over Als je twijfel hebt over Als je twijfel hebt over Als je twijfel hebt over 
hethethethet    doorgaan van een doorgaan van een doorgaan van een doorgaan van een 

activiteitactiviteitactiviteitactiviteit, wegens slecht , wegens slecht , wegens slecht , wegens slecht 
weerweerweerweer, kijk dan naar uw , kijk dan naar uw , kijk dan naar uw , kijk dan naar uw 
mailmailmailmail    ‘‘‘‘ssss    morgens of bel morgens of bel morgens of bel morgens of bel 
naarnaarnaarnaar    de wandelleider.de wandelleider.de wandelleider.de wandelleider.    

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

Enkel namiddag-

wandeling! 
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GR-Tocht van11 april 2021 

Een geplande GR tocht, een mooi par-
cours beschikbaar, nu nog aan wande-
laars geraken en we zijn weg.  Het par-
cours hadden we reeds gelopen maar 
met de voorjaarsbloeiers in de aanbie-
ding was het nu weer een uitdaging.  
Waarom niet elk, Véronique en Jacky, 
een groepje van 3 op sleeptouw nemen 
en corona veilig een leuke tocht maken.  
Zo gezegd, inderdaad.  Door een late af-
zegging waren we maar met zes, zodat 
we ons in twee groepjes van drie ver-
deelden.  Een korte gelijklopende aan-
loop en groep Jacky vertrok in tegenwij-
zerzin, groep Véronique in wijzerzin. 

De wegbeschrijving is een aaneenscha-
keling van WKP (Wandelknooppunten) en 
GR paden.  De GR5A, de streek GR Heu-
velland en de GR 128.  Deze gekoppeld 
aan enkele WKP en je krijgt een leuke 
tocht van een kleine 22 kilometer, ver-
trekpunt de vier toren kerk van Loker. 

Even wat asfalt en we kunnen kiezen uit 
drie aardige aarden weggetjes.  We kie-
zen voor het weggetje dat ons even tot 
aan de parking brengt van de Nachte-

gaal, dichtbij de Rode berg.  Even over 
de parking en het gaat alweer naar be-
neden, voorbij aan enkele hangmatten 
en verder dalend naar WKP 60 in de 
Douvevallei.  Iets verder komen we het 
Eeuwenhout tegen op het grondgebied 
van Dranouter.  Zoals je kan vermoeden 
is de tijd hier even blijven stilstaan.  De 
holle wegen, knotbomenrijen, houtkan-
ten en hagen ademen een sfeer van lang 
vervlogen tijden uit. Het samenspel van 
bos, bloemige weiden en akkertjes is een 
streling voor het oog. In de Douvevallei 
en het Eeuwenhout beheert natuur en 
bos een kleine 70 hectare.  Tot eer en 
glorie van de wandelaar!  Zelfs een over-
stapje helpt je hier nog over de prikkel-
draad omheining! 

Een eindje verder komen we aan de wil-
gen.  Daarmee breng ik mijn medestap-
pers wat in vertwijfeling, waar zijn die 

wilgen.  Wat toelichting leert ons het vol-
gende: op de flank van de Kemmelberg 
in Dranouter verrijzen enkele menhirs 
die deel uitmaken van het kunstwerk 
‘The Ancestors - Les Ancètres’. Daarmee 
maken de initiatiefnemers het verleden 
een beetje tastbaar. De structuren wor-
den met wilgentakken gevlochten door 
kunstenaar Jean-Louis Muller uit Blan-
kenberge met hulp van een twintigtal 
studenten.  De foto verduidelijkt “De Wil-
gen”. 

Dat de streek sinds 25 jaar met wijn ver-
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bonden is bewijzen de druivenranken op 
de Monteberg in de omgeving van de 
commandobunker.  Begin jaren vijftig 
van de vorige eeuw, in volle Koude Oor-
log, bouwen België, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Luxemburg en Nederland in 
het kader van het Pact van Brussel een 
coördinatiebunker voor de West-
Europese luchtverdediging. Wanneer de 
bunker eindelijk klaar is, zal de nieuw 
opgerichte NAVO een eigen systeem in-
stalleren en blijft de bunker in Kemmel 
ongebruikt achter. Pas in 1963 besluit 
het opperbevel van de Belgische strijd-
krachten om de bunker in te richten als 
hoofdkwartier in geval van oorlog, con-
flict of oefening.  Wij bewonderen liever 
de druivenranken met een hoopvolle blik 
op de toekomst, als deze druiven rusten 
in een vredevolle kelder, gebotteld. 

Nu komt Kemmel dichtbij.  De Streek GR 
Heuvelland brengt ons tot in het centrum 
op de Dries.  De bomen rond de Dries 

zijn allen gerooid en sinds onze vorige 
doortocht reeds vervangen door kleinere 
maar toch al degelijke exemplaren.  De 
toiletten van de toeristische dienst zijn 
opengesteld voor de wandelaars.  En al-
hoewel ik een hekel heb aan toiletver-
meldingen in een verslag wil ik nu toch 
een uitzondering maken.  Na veel ge-
blaat over niet bestaande openbare toi-
letten is er nu toch een omgekeerde re-
actie op gang gekomen en worden er toi-
letten geplaatst of bestaande en gemak-
kelijk bereikbare geopend.  Na meer dan 
een jaar crisis kan het plaatsen van een 
toilet toch niet zo moeilijk zijn, hoeveel 
ongebruikte evenementtoiletten staan er 
niet op werk te wachten?  Ik ga hier nu 
niet verder over uitwijden en schakel 
over naar mijn hekel. 

Waar we uiteraard geen hekel aan heb-
ben zijn onze wijzerzin wandelaars.  
Kemmel is zo min of meer het midden 
van de tocht, en in het belbushalte 
schuilhokje ontdekken we Véronique, Hil-
de en Johan.  Een uiteraard blij weerzien 
en we wisselen van plaats.  Zo een pau-
ze loopt nooit uit.  Er moet niet afgere-
kend worden, en de verwarming staat 
niet aan.  Na een twintigtal minuten kij-
ken we er reeds naar uit ons weer warm 
te lopen, wat in deze “op en af” streek 
niet moeilijk is.  Een panoramapunt is 
onze volgende heuvel.  Verrassende 
weggetjes voeren ons door de natuurge-
biedjes die langzaam getooid worden 
met voorjaarsbloeiers.  In een wijde 
boog gaat het nu richting Kemmelberg 
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en het geodetisch punt: 156 m boven 
zee met ernaast de Kinderput.  De 
naam heeft niets te maken met kinde-
ren maar eerder met drie jonge vrou-
wen die een nare ervaring beleefden, in 
de tijd dat de dieren nog spraken.  Of 
er daar al dan niet kindertjes van voort 
gekomen zijn, laat de legende in het 
midden.  Naast de kasseiweg, die wij 
naar beneden volgen, is er een GR 
paadje aangelegd, zodat fietsers en 
wandelaars netjes gescheiden blijven.  
De fietsers hebben zich dit nu ook toe-
geëigend, vriendelijk als ze dikwijls zijn. 

De ontwerper van de tocht heeft nu dui-
delijk meer oog voor de wijde omgeving 
en aan “Klein Zwitserland” krijg je een 
wijds uitzicht over de streek.  Viertalige 
informatiepanelen geven er uitleg over 
de omgeving.  Achter ons de Scherpen-
berg, die we uiteraard op en over moe-
ten.  Een lange bochtige afdaling, ge-
volgd door een leuk pad langs de wei-

deomheining brengt ons in het natuurge-
biedje Hellebeek – Vijvervelden.  De Hel-
lebeek is een natuurgebied van ongeveer 
8 ha.  Natuurpunt is de eigenaar en zorgt 
voor het beheer. Het natuurreservaat De 
Hellebeek bestaat voornamelijk uit nattere 
en drogere graslanden met een aantal 
houtkanten en poelen gelegen in de vallei 
van de Hellebeek.Er is een leuke samen-
werking tussen bewoners van het heuvel-
land, Natuurpunt, ANB.  De Grote Route-
paden hebben het gebied ook ontdekt, zo-
als je kan merken aan de drie GR paden 
die de streek bezoeken. 

Nu rest ons enkel nog de afronding van 
onze tocht.  De Dikkebusstraat over, de 
Oude Bellestraat in, de Galooiestraat door 
en we zijn rond en voldaan.  Nog even de 
aanloopweg tot aan de kerk van Loker en 
in het zonnetje, op de bank, wachten we 
op onze wijzerlopers. 

Een echt toffe wijzerloper! 

Een enthousiaste medestapper 
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Een koude frisse Paaszondag.  Na een 
Paasontbijt, zelf samengesteld, begin-
nende met een fietsrit om 06.45 naar de 
plaatselijke bakker, om te vermijden in 
de ochtend file te moeten staan, een ei-
tje uit de eigen kwekerij, en een Paas-
haaseitje, thuis besteld na het nachtelijk 
uitgangsverbod en nog enkele ontbijt bij-
voegsels, om de opsomming in te kor-
ten, vertrokken we naar Marke.  De 
“Twee Beken wandeling” wordt er aange-
prezen door Westtoer, de toeristische 
dienst voor het Brugse Ommeland.  Deze 
12 km lange of korte wandeling neemt je 
mee door de valleien van de Markebeek 
en de Neerbeek.  Ook de oevers van de 
Leie worden verkend evenals de dorps-
kern van Bissegem. 

Uiteraard niet tegen de deur, maar we 
willen in deze corona tijden toch onze 
binnenlandse grenzen eens verleggen.  
Het ontmoetingscentrum van Marke in 
de Hellestraat is de vertrekplaats.  Marke 
is reeds sinds 1977 een van de grootste 
deelgemeenten van Kortrijk.  Het ligt na-
bij de Leie en is sterk vergroeid met de 
Kortrijkse agglomeratie.  Reeds in de tijd 
van de Romeinen was er een nederzet-
ting en een dakpannenfabriek, traditie 
die, eeuwen later, voortgezet werd onder 
de naam “Pottelberg”.  De E403 en de 
E17 evenals de spoorlijn Kortrijk - Rijsel 
doorkruisen Marke.  Helaas is het station 
en de bijhorende stopplaats niet meer in 
gebruik sinds 1984. 

Het voorgaande nodigt niet echt uit tot 
rustig wandelen maar het ontmoetings-
centrum is een leuke rustige vertrek-
plaats van een even rustige wandelroute. 

Nog maar net vertrokken komen we aan 
een kinderen speelbos.  Daar dit niet 
echt tot onze leeftijdscategorie behoort, 
laten we het met wat heimwee links lig-
gen.  We vervolgen dus onze wandeling 
trouw de zeshoekige aanduidingen vol-
gend.  De eerste van de twee beken 
volgt nu de wandelbordjes.  Wat verder 

zien we de fabriek van ALPRO, maar de-
ze bevindt zich aan de overkant van de 
Leie.  Wij houden het bij de linker oever 
en komen via een onverhard jaagpad 
aan het natuurgebied ’t Schrijverke.  Dit 
is een natuurgebied rond een oude Leie-
meander.  De slee-
doorn staat er volop 
in bloei.  Een ooie-
vaarspaal hoopt op 
nakomelingen, en in 
en op de bloemrijke 
weiden wordt op de 
Pinksterbloem ge-
wacht.  Nog even ge-
duld, het is pas Paas-
zondag. 

Na de verkenning van het schrijverke, 
geklemd tussen Leie en spoorweg, zoe-
ken we het jaagpad terug op.  De Leie is 
een natuurlijke barrière tussen industrie 
aan de ene kant en landbouwgronden en 
natuurgebieden aan de andere kant.  De 
Leie ontspringt in het Franse Lisbourg en 
is 168 km lang, waarvan de helft op Bel-
gisch grondgebied.  Ze vormt een tijdje 
de Frans -Belgische grens en krijgt daar 
de naam Grensleie.  Vanaf Deinze heeft 
de Leie haar oorspronkelijk karakter be-
houden.  We volgen het jaagpad, gaan 
onder de autobaan door, gebruiken de 
tweede brug om over de Leie te gaan en 
komen een eindje verder  aan de mon-
ding van de Neerbeek, onze tweede 
wandelgezel en naamgever.  Deze beek, 
die vroeger de allures van een echte wa-
terloop had, en de aanpalende Neer-
beekmeersen werden ook gebruikt om 

www.denatuurvriendenoostende.be 

EmailEmailEmailEmail    webmaster: didier@borrey.bewebmaster: didier@borrey.bewebmaster: didier@borrey.bewebmaster: didier@borrey.be    
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vlas te roten.  Nu is dit een paradijs voor 
bedreigde en minder bedreigde diersoor-
ten.  Reeds in 1590 was er hier een Her-
berg, “De Neerbeke”.  De handbooggilde 
“Sint Sebastiaen” is actief sinds 1653.  
Neerbeek is nu een gehucht, opgeslokt 
door Bissegem.  Op het dorpsplein hou-
den we even halt.  Het Koningshof en 
het ‘Dul Konijn zijn gesloten.  De koning 
viert ongetwijfeld Pasen en het konijn is 
in het Paasmenu verwerkt.  Wie zich 

niets aantrekt, letterlijk en figuurlijk, van 
de huidige omstandigheden, is het Min-
neke.  Het alom bekende liedje wordt 
hier nog eens visueel voorgesteld.  Je 
zou voor minder beginnen zingen.  Het 
traditionele standbeeld van de gesneu-
velde soldaten wordt verdrongen door 
twee uit de kluiten gewassen bomen.  
Nog even geduld en het standbeeld is zo-
nevreemd.  Onder het marktplein bevindt 
zich nog steeds een schuilkelder, regel-
matig gebruikt tijdens WOII toen de ge-
allieerden hun bommen dropten op de 
nabij gelegen vlieghaven en/of op het 
nabij gelegen station.  Er was plaats voor 
120 personen als men 4 personen per 
vierkante meter rekent.  Wij hadden wat 
meer plaats op het marktplein en hielden 
er, in het gezelschap van het Minneke en 
onder het neuriën van: 

En Min ne kje noa Bissegem gewist, 
tjingstjeraraboem tjingstjeraraboem(1), 
onze middagpauze.  Langs het ontmoe-
tingscentrum van Bissegem, waar een 
alternatieve vertrekplaats is van de wan-
deling, gaat het richting Marke.  De Ring 
is hier deskundig weggestopt door me-
tershoge schermen zodat we ons rechts 
aan het “IJzeren gordijn” wanen en links 
in een natuurgebied.  In het centrum van 
Marke is de Sint Jan bereid een koffietje 

 

‘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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1. Voor wie zijn culturele bagage wil op-
krikken, hier de tekst van het liedje: 

 
En Min ne kje noa Bissegem gewist'  

van Willy Lustenhouwer. 

 

En Min ne kje noa Bissegem gewist, 

tjingstjeraraboem tjingstjeraraboem  

En min ne kje noa Bissegem gewist,  

tjingtjeraraboem sasa  

En me zoag'n doar een meiske in eur deur-
gatje stoan,  

tjingsteraraboem tjingsteraraboem  

En me zoag'n doar een meiske in eur deur-
gatje stoan,  

tjingstjeraraboem sasa  

En me vroeg'n an da meiske oasse mee wil-
de goan,  

tjingstjeraraboem tjingstjeraraboem  

En me vroeg'n an da meiske oasse mee wil-
de goan,  

tjingstjeraraboem sasa  

Ze moest et êest goan vroagn an eur mama,  

tjingteraraboem, tjsingteraraboem  

Ze moest et êest goan vroagn an eur mama,  

tsjingteraraboem, sa sa  

Ze zei van nin moa ze peide wel van ja,  

tjingstjeraraboem tjingstjeraraboem  

Ze zei van nin moa ze peide wel van ja,  

tjingstjeraraboem sa sa  

En 't Eit eur ton gespeetn achternoar,  

tjingteraraboem, tjingteraraboem  

En 't Eit eur ton gespeetn achternoar,  

tjingteraraboem, sa sa  

En m'ein ton nwoi mêe noa Bissegem gewist,  

tjingeraraboem, tjingeteraraboem  

En m'ein ton nwoi mêe noa Bissegem gewist,  

tjingeraraboem, sa saaaaaaaaa  

“Take Away” te serveren, iets wat we 
graag meenemen om het ter plaatse te 
nuttigen.  Via het gemeentehuis, een 
voormalig kasteeltje annex park, gaat 
het langs rustige wegen naar de start en 
aankomst. 
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KALENDER WODANWANDELINGEN LENTE 2021 
 

 

28 apr  Duinenkerkje Mariakerke    Ronny 

05 mei  Tramhalte Renbaan Hippo 12   Ronny 

12 mei  Middelkerke tramhalte Degreefplein  Ronny 

19 mei  Tramhalte De Haan     Ronny 

26 mei  Tramhalte Westende Bad    Ronny 

02 jun  Ipso Facto Oudenburg     Ronny 

09 jun  Blankenberge, tramhalte Sealife   Ronny 

16 jun  Nieuwpoort tramhalte Station/Vismijn Ronny 

23 jun  Vicognehoeve Bredene     Ronny 

30 jun  Kerk van Stalhille      Ronny 

 

Naar aanleiding van de Coronamaatregelen werden jammer genoeg alle activiteiten 
eind oktober 2020 stop gezet. Na een poging tot heropstart op 7 april hopen we nu 
terug op te starten vanaf 28 april 2021. 

Bij deelname dienen wel enkele formaliteiten ingevuld te worden. Zoals voorzien 
voor de lockdown dient Veronique telefonisch of per mail verwittigd te worden van 
deelname. Gedurende gans de activiteit wordt er gevraagd om het mondmasker op 
te houden. Er wordt gewandeld in groepjes van 10 personen, en voor elk groepje zal 
er iemand de leiding op zich nemen. 

Hier onder kunnen jullie nog eens het e-mailadres en het GSM 
nummer van Veronique vinden. 

 
 

Tot binnenkort, 

Ronny 

vancanneytv@gmail.com  GSM: 0473/762619 
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Dag fietsvrienden. 
Bij het opmaken van de activiteitenka-
lender van onze vereniging heeft het be-
stuur naast het wandelen ook behoorlijk 
wat fietstochten geprogrammeerd. 

Het overzicht is als volgt: 

 

02 mei   16 mei 

06 juni   20 juni 

11 juli   25 juli 

08 augustus  22 augustus 

05 september  19 september 

Voor de periode april tot eind juni werd 
voorlopig beslist om halve dagen te fiet-
sen omwille van de onzekerheid met de 
horeca situatie. 

Dit in acht nemende ben ik op zoek naar 
fietsleiders voor bovengenoemde toch-
ten. 

Vandaar de vraag of 
jullie bereid zijn de 
kalender te helpen 
invullen. Natuur-
vriend Jean neemt 
alvast 02 mei voor 
zijn rekening. Niks 
belet om eventueel 

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 

meer dan één fietstocht te leiden.  Vanaf 
juli zijn nog zo goed als alle data be-
schikbaar. Graag vernam ik welke dagen 
voor jullie zouden passen. Op grond van 
jullie antwoorden kan dan 
gepuzzeld worden voor de 
volledige invulling . 

Alvast bedankt. 

Groeten 

Patrick 

Fietsuitstap 2019Fietsuitstap 2019Fietsuitstap 2019Fietsuitstap 2019    
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Zondag 02 mei 2021 
De lente is er en onze fietstochten 

zijn er ook weer! 

Door de corona zijn er helaas nog steeds 
bepaalde beperkingen zoals jullie wel in 
de media vernomen hebben. We mogen 
in club verband vanaf 26 april enkel met 
10 mensen, een begeleider inbegrepen, 
samen een activiteit uitoefenen. Bij meer 
dan 10 inschrijvingen wordt er nog een 
2de groep gevormd.  

Zorg dat de ketting van jullie stalen ros 
met een beetje smeersel soepel over jul-
lie tandwielen kan glijden. Voor de rest 
zorgen wij, we maken er een mooie na-
middag van en starten om 14u00 aan 
ons vertrouwde Natuurvrienden monu-
mentje voor een ritje van ongeveer 
40km. 

 

Vooraf registreren bij Veronique: 

GSM: 0473 762 619 

mail: vancanneytv@gmail.com 

 

Jean en Christiane. 

 

Zondag 16 mei 2021 
Beste fietsvrienden, 

Op zondagnamiddag 16 mei zal Patrick 
Ocket jullie begeleiden op een fietstocht 
van zo’n 48 km richting Vloethemveld . 

Vertrek om 14u aan ons Monumentje.  
Er is mogelijkheid om even later in te 
pikken in de Zwanenlaan te Zandvoorde. 

Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig 
gezind en fiets je met ons mee! 

Vergeet je mondmasker niet! 

 

Wil je deelname melden (ten laatste de 
dag voordien) aan Veronique,bij voorkeur 
per sms of mail: 

(vancanneytv@gmail.com of anders tele-
fonisch 0473 762 619. 

 

Patrick Ocket. 
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Wandelen - Fietsen - Wandelen - 
Fietsen - wande… 

Zondag 18 april.  Fietszondag. 
Ik lees een aankondiging in de zeester 
maar het is een Onder voorbehoud ster, 
dus nog even geduld tot in mei om weer 
in groep te fietsen. 

Maar het weer is mooi en waarom zou-
den we er niet zelf op uittrekken.  Een 
fietstocht rond Brugge lijkt ons wel wat.  
De Groene Gordel van Brugge beant-
woordt perfect aan wat we willen en we 
kunnen dichtbij inpikken. 

De fietsroute laat je kennismaken met de 
gevarieerde omgeving rondom Brugge. 
De 53 km-lange tocht biedt een veelzij-
dige mix van bossen, kasteelparken, 
open landschappen met akkers en wei-
den, loodrechte kanalen en pittoreske 
dorpjes. Je ontdekt het Fort van Beieren, 
de Abdij van Male en het kasteel Tille-
gem.  Je kan starten in Steenbrugge 
(Baron Ruzettelaan), Damme (Oude 
Sluissedijk), Varsenare (Hof van Strae-
ten) en Oostkamp (Siemenslaan 1) of bij 
de domeinen Tillegem en Ryckevelde.  
Volg je het kanaal Oostende - Brugge 
dan kom je een paar kilometer voor de 
Scheepsdalebrug vanzelf op de route. 

Ook Oostende heeft zo een gordel, een 
35 km lange lus.  Het luistert naar de 
naam “Het Groen Lint” en is een groten-
deels autovrije fietsroute die de verras-
sende buitenrand van Oostende laat ont-

dekken. Nieuwe, 21ste-eeuwse parken 
werden er aangelegd, zoals het evene-
mentenpark Nieuwe Koers met de ster-
renwacht Astropolis, het innovatieve 
landbouwpark De Tuinen van Stene en 
de Oosteroeverduinen met het uitkijk-
punt De Halve Maan. Je fietst door het 
Geuzenbos, langs de Oostendse Kreken 
en het natuurgebied De Zwaanhoek en 
maakt kennis met de transformatie van 
de stadswijk Oosteroever en het ver-
nieuwde zeefront van De Stad aan Zee.  

Je kan starten aan het Provinciedomein 
Raversyde(korte aanloop), Nieuwpoort-
sesteenweg 636, 8400 Oostende - Ro-
meins Archeologisch Museum, Markt-
straat 25, 8460 Oudenburg - Sportcen-
trum Ter Polder, Spuikomlaan 21, 8450 
Bredene en uiteraard overal waar je de 
bordjes ziet.  De route is in beide richtin-
gen bewegwijzerd, dit geldt ook voor de 
Brugse gordel.  

Uiteraard hebben ook minder belangrijke 
steden een Groen Gordel.  Ik denk aan 
Gent en aan Brussel.  In Gent fiets je 
een 30 kilometer bijeen door de deelge-
meenten.  In Brussel is de Groene Gor-
del eerder een buiten gordel.  Ondertus-
sen 21 jaar geleden zijn we begonnen 
met deze groene gordel af te stappen.  
Maar ook het Hageland heeft een groene 
gordel.  Wil je dus inspiratie opdoen, om 
te wandelen of om te fietsen, zoek even 
naar Groene Gordel, en je vakantie kan 
beginnen. 

Druk was het niet Druk was het niet Druk was het niet Druk was het niet 
op deze zondagse op deze zondagse op deze zondagse op deze zondagse 

middag, maar toen middag, maar toen middag, maar toen middag, maar toen 
we in Beisbroek we in Beisbroek we in Beisbroek we in Beisbroek 
aankwamen om-aankwamen om-aankwamen om-aankwamen om-
streeks 14.30 uur streeks 14.30 uur streeks 14.30 uur streeks 14.30 uur 
konden we dit niet konden we dit niet konden we dit niet konden we dit niet 

meer zeggen.meer zeggen.meer zeggen.meer zeggen.    
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Benodigdheden: 

 
 400g tomaten 
 3el olijfolie 
 2el witte wijnazijn 
 4 makreelfilets 
 100g kleine vaste tomaten 
 2 steeltjes jonge ajuin 
 wat basilicum 
 extra olijfolie om te bakken 
 peper en zout 

 

Bereiding: 

 
1. Snij de gewassen tomaten in grove stukken, doe er zout en peper bij en meng 

met de olijfolie en witte wijnazijn. 
2. Laat dit enkele uren marineren in de koelkast. 
3. Zeef de jus, (goed doordrukken) en kruid eventueel nog bij met p & zout. 
4. Snij de makreelfilets in gelijke stukken, bak ze kort aan in olijfolie en kruid met 

peper en zout. 
5. Pel de andere tomaten en snij ze in kleine blokjes, meng wat fijngesneden jonge 

ui en basilicum en ook wat olijfolie eronder en kruid met peper en zout. 
6. Schik de jus in een diep bord, leg er de gebakken vis in en daarop de toma-

tentartaar. 

 

Smakelijk 


