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Voor ALLE activiteiten houden we ons aan de aanbevelingen van de 

Veiligheidsraad! 



 

2  De Natuurvrienden Oostende 

De kracht van onze Zeester. 
Toen ik in de jaren tachtig lid werd 
van de Oostendse natuurvrienden 
vond ik het zeer zinvol dat deze 
wandelvereniging maandelijks een 
ledenblad verzorgde, en aldus al 
haar leden periodisch op de hoogte 
bracht van het reilen en zeilen in de 
vereniging. Daarenboven vond ik 
de benaming van het tijdschrift “De 

Zeester” leuk en passend gekozen omwille van onze 
centrale ligging aan de kust en onze grote verbonden-
heid met de zee. 
Als ik voorzitter werd heb ik ons ledenblad steeds als 
een zeer belangrijk instrument gezien in de afdelings-
werking. Door leden van het bestuursteam te vragen als 
redactieverantwoordelijke, wandel- en fietsleiders hun 
activiteit te doen aankondigen en leden aan te spreken 
om verslagen te schrijven van onze vele activiteiten, 
groeide onze Zeester, met de steeds verbeterende com-
putertoepassingen, uit tot een zeer verzorgd en infor-
matief ledenblad waarin zowel actieve, minder actieve 
als leden sympathisanten kunnen lezen wat er gebeurt 
bij de Natuurvrienden Oostende, welk activiteitenpro-
gramma jaarlijks aangeboden wordt, achter welke doel-
stellingen de vereniging staat en hoe ze de vrije tijd van 
haar leden helpt in te vullen op sociaal en sportief vlak. 
Ondertussen is het wel zo dat we door het opmaken en 
beheren van een eigen website een nog groter berei-
kingsveld hebben gerealiseerd waarbij alle informatie 
over de vereniging op het scherm van de laptop en de 
smartphone kan geraadpleegd worden. 
Zoals gezegd hebben we een redactieverantwoordelijke 
in ons bestuursteam die maandelijks met de aange-
brachte input aan verslagen, aankondigingen en allerlei 
artikels onze Zeester samenstelt. Tot vorige maand had 
Jacky telkens voldoende materiaal om een goed gevul-
de Zeester te verzorgen, maar toen brak de coronapan-
demie uit ….. 
Van Overheidswege werden vanaf midden maart terecht 
alle gemeenschappelijke activiteiten verboden. Voor 
een vereniging als de onze een aanslag van jewelste: 
geen groepswandelingen, geen fietstochten en geen 
clubavonden meer tot ….. MAAR wat niet getroffen 
werd was ons communicatiemiddel naar de leden toe: 
onze Zeester. Natuurlijk diende vanaf nu gedacht aan 
een andere invulling qua inhoud. 
Dientengevolge Natuurvrienden zullen jullie in deze 
Zeester verhalen en artikels te lezen krijgen van hoe 
leden, alleen of met twee, een wandeling hebben be-
leefd, hoe een koppel natuurvrienden met vakantie in 
Spanje onzekere en spannende tijden kende om terug 
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te keren naar België, hoe het bestuursteam van de digi-
tale middelen gebruik maakte om voor het eerst in het 
bestaan van de afdeling, een video-vergadering te hou-
den en daarbij in ieders belang op efficiënte wijze beslis-
singen te nemen inzake geplande activiteiten, enz... En 
aangezien zowel de crisis als de start van een eventuele 
afbouw van de lockdown nog meerdere weken kan du-
ren, doe ik hierbij een oproep aan de ledenoproep aan de ledenoproep aan de ledenoproep aan de leden om de re-
dactie hun ervaringen tijdens deze moeilijke periode te 
laten kennen. De stilstand van het openbaar leven, wei-
nig of geen beweging in het straatbeeld, de geremde 
communicatie met vrienden, de herontdekking van het 
thuisleven, enz. … zijn voorbeelden van onderwerpen 
waarover een persoonlijk verhaal of belevenis kan ge-
schreven worden. Bezorg dit aan Jacky om de Zeester 
voor de maand juni inhoudelijk te vullen aub en we 
krijgen eens “De Zeester Anders” aangeboden. Van na-
tuurvriend Eline kregen de Wodanstappers per mail een 
zeer originele aanmoedigingsslagzin “Wodan stappers 
goede moed” die te lezen valt op één van de volgende 
bladzijden. Soortgelijke ideeën en  initiatieven zijn ten 
zeerste welkom. 
Bij het verschijnen van deze Zeester leven we reeds meer 
dan een maand in een soort quarantaine, een levenswij-
ze die de onze niet is. Angst, voorzichtigheid, hoop niet 
besmet te geraken, enz. … zijn onze dagelijkse bekom-
mernissen geworden. Onze interne barometer helt bij 
velen lichtjes in de richting minder opgewektheid of 
depri. Een beu gevoel komt naar boven omdat men er 
naar snakt het gewone leven weer op te nemen. 
De taak van de Overheid in gans deze situatie is dan ook 
niet min: het virus indijken, de economie heropstarten 
en de bevolking voorbereiden  op een stapsgewijze exit 
uit de lockdown. Maar zoals het er momenteel uitziet 
kan het nog een tijdje duren vooraleer we ons andere 
leven terug hebben. 
Ondertussen missen we onze groepsactiviteiten en het 
zo belangrijk sociaal contact, maar met twee of alleen 
kan ook genoten worden van een wandeling of fiets-
tocht en voor hen met een tuin, bij mooi weer, van 
rust, ontspanning en een beetje werk. Zoals waarschijn-
lijk velen onder jullie ondernamen Marianne en ik ook 
duo wandelingen en fietstochtjes om toch wat bewe-
ging te hebben. Als Oostendenaars gingen we op Paas-
zaterdag wandelen in het uitwaaigebied bij uitstek: op 
het harde strand langs de waterlijn. En wat we ontdek-
ten ter hoogte van een golfbreker 
konden we niet laten te fotogra-
feren voor ons tijdschrift: een 
echte gewone zeester! 
Hou jullie goed, wees voorzichtig 
en hoop doet leven. Patr
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Wat wel doorging ….. 
Door de coronacrisis konden al onze geplande wandelingen en fietstochten voor de 
maanden maart en april niet doorgaan, maar wat wel doorging was onze geplande be-
stuursvergadering. Niet op de klassieke wijze door gezellig samen te zitten in een verga-
der ruimte maar van op afstand via de digitale weg. Via de app ZOOM overlegden de le-
den van het Dagelijks Bestuur op 31 maart, om vervolgens op 3 april een vergadering te 
houden met het Uitgebreid Bestuur. Tot mijn eigen verrassing verliepen beide vergade-
ringen vlot en doeltreffend al geef ik de voorkeur op de klassieke manier te overleggen. 
Hoe dan ook hebben we tijdens deze video-vergadering een paar efficiënte beslissingen 
genomen zoals de annulatie van de fietsmeerdaagse in de maand mei. 

Het 3-daags herfstwandelweekend in de maand november ligt grotendeels vast en gaat 
door. De clubavond van maart over Laos wordt verplaatst naar 20 november. De jaaraf-
sluiter tijdens de maand december die aanvankelijk gepland was met een busuitstap ver-
valt, maar gaat zonder autocar wel door in de omgeving van Oostende. Uiteraard over dit 
alles ten gepaste tijde meerdere details in onze Zeester. 

Patrick  

 

Moest onze planeet de aarde kunnen spreken, wat zou ze zeggen? 
Oef… eindelijk krijg ik wat rust!! 

Eindelijk wat minder auto’s en vliegtuigen rond mijn kop 

Eindelijk gezondere lucht! 

En het is eigenaardig, maar de gezondere lucht is zichtbaar. Bv. jarenlang waren er 
smogdampen die het zicht op het Himalayagebergte ontnamen. Voor het eerst in 30 jaar 
is de lucht zoveel schoner dat het gebergte tot op ruim 200 km afstand in de stad Jaland-
har werd waargenomen. Inwoners reageren verrast, zeker voor de jongere generaties, 
die kijken de ogen uit hun hoofd en hebben zoiets nog nooit gezien.  

De natuur trekt zich gelukkig van niets aan:  de onderwaterwereld begint weer volop te 
groeien, padden, kikkers, nieuwe kleine visjes. Vogels beginnen aan hun nest en zorgen 
zo voor hun nageslacht. 

Voor ons is het genieten van onze eigen tuin, zoiets hadden 
we al lang niet meer gedaan. 

Wat ons opviel tijdens onze wandelingetjes (want we mo-
gen niet te ver gaan, hé!) is dat de mensen ruimer opzij 
gaan of oversteken en dat bijna iedereen die we kruisen 
een goedendag zegt of knikt als een soort samenhorigheid. 
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, toch? Zou dat mis-
schien toch iets van positiefs zijn aan die corona ??? 

Om nog eens terug te komen op de vogeltjes die hun nest 
maken en zorgen dat ze veilig hun kroost kunnen opvoe-
den. Hiervan hebben we een mooi voorbeeld: onze zoon Pe-
ter wou gaan fietsen en ging zijn fietshelm uit een opberg-
bak halen in de carport….. tot zijn grote verbazing was er 
een nest van roodborstjes met vijf jongen geïnstalleerd in 
zijn fietshelm. Nu kijken we via WhatsApp hoe het met de 
kleintjes verloopt.  

Hopelijk zien we elkaar allemaal vlug terug. 

Marianne 
Zie  ook foto’s blz 7 
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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 
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Waar:  Dranouter 

Afspraak:  Zondag 24 Mei 2020 
 

Uur & plaats:Start wandeling voormiddag 10:00: Café De Zon, Planciusplein 3, 

Dranouter.   

 

Luswandeling:  ja 

Middagpauze: Café De Zon, Planciusplein 3, Dranouter. 

Vertrek namiddag: 14u00 

 

Info: August Quyo 0497/811922 

 

 

Afstand voormiddag 11,2 km 

Afstand namiddag 9,5 km 

Carpooling: Aan het monumentje Groendreef, Oostende. 

 

Voor ALLE activiteiten houden we 

ons aan de aanbevelingen van de 

Veiligheidsraad! 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.    
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Heeft de toekomst 2 wielen? 

Een regio vlot verkennen doe je best op 
2 wielen, maar vooral: de fiets kan de 
best mogelijke oplossing betekenen voor 
onze dichtgeslibte steden en wegen. 

Er werden al lovenswaardige pogingen 
gedaan om op het vlak van infrastructuur 

gelijke tred te houden met het toene-
mend fietsverkeer. Maar het moet verdo-
rie drastischer en sneller. Er wordt nog 
teveel in functie van de auto gedacht. 
Het zou zo simpel zijn als politici wat 
meer zouden kiezen voor de tweewieler 
en zorgen dat je in iedere stad zonder 
problemen en met plezier veilig kan fiet-
sen. Een voorbeeld heb ik gezien in de 
meest fietsvriendelijke stad van Europa, 
Kopenhagen. Daar kan je aan 20 per uur 
vlot door het centrum peddelen en rustig 
van winkels en terrasjes genieten. Er zijn 
tweesporige fietspaden, snelle fietsers 
rijden links en tragere rechts. 

De fiets en meer de e-bike zijn daar te-
gelijk designobject/cultuursymbool en 
fitnesstoestel. Het gevolg is dat minstens 
65% van alle verplaatsingen binnen de 
stad per fiets gebeurt (bij ons nog geen 
10%). 

Onze politici moeten verdomme dringend 
veel groter gaan denken. Via de jaarlijk-
se aanleg van een paar extra fietspaden 
(waar veel tamtam over gemaakt wordt 
en die ze dan op de fiets, zigzaggend, 
plechtig inhuldigen) gaat het zeker niet 
lukken. Maar we zijn optimist en blijven 
fanatiek geloven, misschien tegen beter 
weten in, dat de toekomst willens nillens 
twee wielen zal hebben en persoonlijk 
vind ik de fiets de beste uitvinding na het 
wiel, al hebben de twee 
ook wel iets met me-
kaar gemeen. 

 

Tot  volgende ster. 

Roland 

 

Hierna onze fietskalender 
voor 2020 

 

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 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 Armenon-

ville.  (Zie ook Zeester 02) 

Vertrekplaats fietstocht: 

 

Maria Hendrikapark, 

Groendreef Oostende. 

Vertrek FIETSEN om 

10.00 uur! 

Voor ALLE activiteiten houden 

we ons aan de aanbevelingen 

van de Veiligheidsraad! 

Partij Van De TweewielerPartij Van De TweewielerPartij Van De TweewielerPartij Van De Tweewieler    
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KUN JE HET BEST HEEL HARD DOOR DE REGEN FIETSEN 

OM ZO DROOG MOGELIJK TE BLIJVEN? 
Wat is de beste snelheid om door de regen te fietsen. Vang je meer regendruppels 
als je hard fietst? Of ontwijk je juist meer regendruppels doordat je sneller op de be-
stemming bent? Bij een plensbui zetten we er flink de pas in, of een tandje bij als we 
op de fiets zitten. Dat doen we zowat reflexmatig. Maar is dat wel verstandig, ervan 
uitgaande dat je zo droog mogelijk op je bestemming wil aankomen? In de meeste 
gevallen wel. Het loont het meestal om zo hard mogelijk te gaan. 

Eerder dit jaar verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of 
Physics een artikel over dit onderwerp. De schrijver modelleerde voetgangers die met 
en zonder paraplu door de regen lopen en rennen, en analyseerde de situatie met 
verschillende windrichtingen en -krachten. Voor fietsers gelden ongeveer dezelfde 
principes. Hou je de juiste snelheid aan bij wind in de rug, dan wordt je van achteren 
en van voren niet geraakt door regendruppels. In het meest simpele scenario vallen 
de regendruppels recht naar beneden. Het is windstil. Als je snel fietst, bots je per 
tijdseenheid tegen meer druppels op, maar dat wordt gecompenseerd door het feit 
dat je korter in de regen verblijft en dus minder druppels op je pan krijgt. Hoge snel-
heid is dan cruciaal. Dat geldt voor fietsers sterker dan voor voetgangers. Doordat 
fietsers zich onder een hoek voortbewegen – een extra grote hoek nog als je een 
sprintje trekt – is een groter deel van hun lichaam blootgesteld aan het hemelwater. 
Bij tegenwind krijg je per tijdseenheid meer regendruppels tegen je aan als je hard 
fietst. Toch moet je er de vaart in houden. Fiets zo hard mogelijk. De kortere bloot-
stelling compenseert. Als je de wind in de rug hebt, wordt het verhaal gecompliceer-
der. In dat geval is er een ideaal tempo. Dat is de snelheid waarmee de wind en dus 
ook de regen je achterna zit. Hou je deze snelheid aan, dan wordt je van achteren en 
van voren niet geraakt door regendruppels. Als je harder fietst dan de wind haal je 
de druppels in en word je alsnog doorweekt. De werkelijkheid is natuurlijk veel inge-
wikkelder. Een fietsroute is zelden kaarsrecht. Bovendien wil de wind ook nog wel 
eens van richting veranderen. En je moet er ook nog eens op letten dat je niet op je 
neus gaat op een glibberig nat wegdek. Maar een reden om thuis te blijven als het 
regent heb je bij deze niet meer.  Je blijft droogt, als je zo snel als de wind rijdt! 

Oostendse Corona Sfeerbeelden 
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GR wandeling Nieuwpoort – Hoge Blek-

ker – Nieuwpoort 

Alle GR vrienden, zelfs de steeds enthousi-
aste medestapper, waren door het niet es-
sentiële verplaatsingsverbod niet op de 
plaats van afspraak. De GR tocht was zoals 
aangekondigd afgelast maar niet getreurd, 
eenmaal de maatregelen voorbij zijn wordt 
terug de draad opgepikt in Nieuwpoort. Als 
lokale inwoner kon ik gebruik maken van 
het essentiële verplaatsingsgebod om ge-
zondheidsredenen om vanuit mijn kot bij 
het mooie lenteweer een eenzame GR tocht 
aan te vatten. Het parcours bestaat uit een 
luswandeling naar de Hoge Blekker in Kok-
sijde, eerst het knooppuntennetwerk en na-
dien de GR terug naar Nieuwpoort. 

Vanaf de promenade langs de havengeul 
gaat het richting de Simliduinen, tegen-
woordig een veilig wandelpad daar recent 
een afzonderlijk mountainbike parcours 
werd aangelegd. Via de Karthuizerduinen 
komen we aan het Hannecartbos dat er vol-
ledig verlaten bijligt, geen wandelaars of 
fietsers, alleen een tweetal vroege joggers. 
Verleden jaar werden er heel wat beheers-
werken uitgevoerd en bomen gerooid met 
de bedoeling om schraal nat grasland te 
creëren en het resultaat is reeds zichtbaar, 
een ideale broedplaats voor weidevogels. In 
de verte kan men de kolonie aalscholvers 
horen die druk in de weer zijn met het her-
stel van hun nestplaatsen. Verleden jaar 

telde men maar liefts een 400 tal nesten, dit 
jaar worden dit er ongetwijfeld opnieuw meer. 
De open vlakte van de Oostvoorduinen is de 
overgang naar Oostduinkerke dorp dat er ook 
verlaten bijligt op uitzondering van één bak-
kerij en één beenhouwerij, de rest is op slot. 
Een lekker rijsttaartje van de plaatselijke bak-
ker is welkom tijdens de korte pauze, veel 
valt er niet te vertellen als je alleen op stap 
bent. De duinen van de Witte Burg vormen de 
aansluiting naar de Doornpanne waar er nog 
steeds aan waterwinning wordt gedaan. Er 
werden kunstmatige meren aangelegd waar 
het gezuiverde water van de Aquafin installa-
tie in Wulpen naartoe gebracht wordt. Na 
bezinking en jarenlange opslag in het uit-
gestrekte duingebied wordt dit uiteindelijk 
drinkbaar water. De klim naar de Hoge Blek-
ker kan nu aangevat worden, een ideale 
plaats met prachtig zicht op de Doornpanne 
om te picknicken.  

Tijdens de middagstop komen enkele fietsers 
een praatje slaan. Een gepensioneerde leraar 
hoopt dat de Corona ellende snel voorbij is en 
droomt alvast van een betere wereld met 
meer gelijkheid en kansen voor iedereen want 
de race waarin we leefden was ook niet meer 
normaal en nu staat de wereld stil. Dit positief 
verhaal is nog niet verteerd of de tweede fiet-
ser die komt halt houden is van een ander ka-
liber… in het verleden was hij ooit een zware 
jongen maar nadien de bijbel ontdekt en deze 
crisis stond reeds aangekondigd in de heilige 
schrift. Na zijn transformatie naar brave man 
verkondigt die nu ook de complottheorie over 

het virus dat zou gekweekt 
zijn in een chinees labo 
met de bedoeling de 
wereld een kloot af te trek-
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ken. Nadien ben ik wat van mijn melk, be-
sluit dan maar dat zowel de bijbel als de 
complottheorie wellicht beiden “fake news” 
zijn maar sommigen moeten blijkbaar toch 
in iets geloven om aan alles een uitleg te 
kunnen geven. 

Even het hoofd opnieuw leeg maken en 
verder stappen zal de beste remedie zijn 
tegen het virus. Langs de vijvers in de 
Doornpanne stap ik opnieuw naar de duinen 
van de Witte Burg. Plots kom ik op een ver-
boden aperitief in de duinen. Drie koppels 
zitten welliswaar op afstand van elkaar met 
de meegebrachte frigobox te genieten van 
de drank en het mooie weer, duidelijk niet 
bang om betrapt te worden door een drone. 
Ik besluit mij voor te doen als een poli-
tieagent in burger en vraag hen vriendelijk 
om hun identiteitskaart te tonen. Eén van de 
dames reageert van: ‘t is niet waar hé, haar 
partner blijft nuchter en zegt: natuurlijk mag 
je mijn paspoort zien, ‘t is nog maar een 
nieuw en er staat een mooie foto op. De 
politieagent kan het lachen niet inhouden en 
valt dus door de mand… spontaan wordt er 
nog een aperitief aangeboden maar daar be-
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heten u van harte welkom 

dank ik vriendelijk voor. Ze willen niet op de 
foto want “we willen onze kop niet zien op 
TV vanavond”, ik mag wel met hun eigen 
smartphones het tafereel vastleggen. 

Vanaf Oostduinkerke dorp gaat het nu rich-
ting de Plaatsduinen, een zeer mooie maar 
lastige strook. De Spelleplekke vormt de 
overgang naar Ter Yde, op mijn weg vind ik 
een gesneuveld GR paaltje, ook aangetast 
maar niet door Corona. In Ter Yde is er nog 
een zeldzame duinpanne te zien, staat nog 
niet volledig droog na het natte voorjaar 
maar lang zal dat niet meer duren. Een steile 
klim tot aan de “drukke” Koninklijke baan, er 
passeert welgeteld één auto en het is dan 
nog een politiewagen… ze zijn actief! Het 
laatste stukje Zeebermduinen brengt mij op 
het uitgestrekte strand tussen Oostduinkerke 
en Nieuwpoort dat er echt verlaten bijligt, zo 
ongewoon bij dit mooie weer. De oproep om 
niet naar zee te komen en de aangekondigde 
sancties zijn blijkbaar voldoende om ieder-
een in zijn kot te houden. Na nog een mooie 
strandwandeling van een tweetal kilometer 
zit de wandeling erop. De après GR op mijn 

Zie vervolg blz 18 Rechts 
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Zondagwandeling van 22 maart. 

JackyVéro Zedelgemse kotwandeling. 

Blijf in je kot.  Dit was de algemene regel 
voor 22 maart.  Gelukkig hadden ze het 
belang van beweging en uitlaatkleppen 
ingezien en mochten we van bij ons thuis 
eigenlijk zo ver stappen als we zelf aan-
kunnen.  We hebben het geluk in een be-
voorrechte omgeving te wonen.  Stappen 
we Oostwaarts, dan komen we aan Beis-
broek- en Tilleghem bos, Westwaarts 
hebben we Vloethemveld en in het Zui-
den het Merkemveldbos.  Geschikt om 
eigenlijk drie mooie wandeldagen van te 
maken. 

Voor deze eerste zondagse Corona “”Blijf 
in je kot” wandeling kozen we het Oosten 
uit, in de hoop enkele wijzen te ontmoe-
ten die ons wat wijzer konden maken in 
deze onwijze tijden. 

Via de verkeersvrije Diksmuidse Heir-

weg, waar een “Tractorsluis” het door-
gaand verkeer weert, een ingreep waar-
over 15 à 20 jaar gediscuteerd werd, 
gaan we onder de E40 door.  Het is nog 
niet te vergelijken met de autoloze zon-
dagen van in de beginjaren 70, maar 
veel verkeer is er niet.  Een eenzame ca-
mionchauffeur steekt zijn hand op ter 
begroeting van de eenzame wandelaar-
ster.  Veel personenauto’s zijn er niet te 
zien, maar of dit allemaal noodzakelijke 
verplaatsingen zijn lijkt ons twijfelachtig.  
We willen echter geen politiefunctie over-
nemen en gaan verder richting Tudor, 
via een bekend GR pad. 

We hoeven noch op tijd, noch op snel-
heid, noch op een vast parcours te letten 
en we proberen al eens een alternatieve 
weg uit.  Die brengt ons door een verras-

send mooi natuurgebiedje afgezoomd 
met leuke ondiepe waters.  We willen 
even tot aan het KdG, daar ik gelezen 
heb dat het onlangs gesneuveld is, wel 
toepasselijk voor een Kruis der Gefusil-
leerden. 

We vervolgen onze 
weg richting het pro-
vinciaal domein Tille-
ghem.  Helaas zijn de 
provinciale domeinen 
niet toegankelijk, zo-
dat we ons tot de rand 
moeten beperken.  De 
maandag volgend op 
onze wandeling wor-
den de domeinen weer 
opengesteld voor het 
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publiek, toch voor wie er te voet naar-
toe kan, zoals wij. 

We ontdekken er opnieuw onze GR en 
volgen hem nu tot in het domein Tudor.  

Een ommetje richting Beisbroek kunnen 
we niet ongebruikt laten liggen, het 
maakt deel uit van de drie kastelen 
wandeling, een zeer mooie wandeling 
overwegend onverhard.  Veel plaatselij-
ke wandelaars, we leren onze omgeving 
ontdekken.  Maar echt massaal wordt er 
niet gewandeld, zeer beperkt, toch als 
je rekening houdt met het feit dat 
iedereen rond zijn huisje, straatje, 
dorpje moet lopen. 

Eens we dichter bij huis zijn, midden in 
de namiddag, komen we de buren te-
gen.  Uiteraard wordt er een praatje ge-
houden, iets waar we anders niet toe 
komen.  Dank zij Eline en Roland ken-
nen we nog een alternatief weggetje 
door het domein van Zevenkerken, en 
zo komen we met nog meer onverhard 
dicht bij huis.  Door het veld en de wei-
de gebruiken we een eigen kweek alter-

natief weggetje 
om de terugweg 
nog leuker te ma-
ken.  We hebben 
er een mooie 
wandel dag van 
gemaakt, het 
weer zat mee en 
we hebben een 
heuse Zondag 
wandeling be-
leefd, met een 
extra ommetje. 

 

We missen de Natuurvrienden wandelaars 
en het middag- en avond ritueel, maar het 
is maar voor even, zeker weten! 

Jacky 

Ivan Nieuwpoortse kotwandeling. 

Jammer maar helaas, normaal gezien zou 
vandaag een prachtige lentewandeling 
doorgaan in Berlare met Fernand als wan-
delleider maar door de Coronacrisis wordt 
die naar een latere datum verschoven. 
Goed naar ons Magie geluisterd, zij 
schreeuwde het de voorbije weken uit en 
men blijft het herhalen: BLIJF IN UW 
KOT!!!!  Gelukkig mogen we wel nog rond 
ons kot wandelen of fietsen, bedankt 
Magie! In ieder geval zal Magie nog vele 
jaren herinnerd worden aan deze duidelijk 
boodschap maar het siert haar, als een 
rots in de branding getuigt ze van heel 
wat verantwoordelijkheidszin, kunnen we 
helaas niet van alle politiekers zeggen in 
deze crisistijd. Vandaag geen onnodige 
verplaatsingen, geen carpool, starten met 
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de wandelschoenen van thuis uit. Goed 
gekleed tegen de schrale oostenwind, 
digitale camera vanonder het stof ge-
haald en naar buiten van ‘s morgens 
vroeg om een frisse neus te halen. Ik 
voel me een gelukzak om in deze om-
geving te kunnen wonen dicht bij de 
wandelpromenade langs de havengeul, 
de jachthavens, het natuurreservaat de 
IJzermonding enz… Iedereen heeft in zijn 

buurt mooie wandelgebieden of nog niet 
ontdekte plekjes, velen gaan die nu wel-
licht voor het eerst ontdekken! De wan-
delpromenade is vrijwel leeg op enkele 
vroege wandelaars of joggers na, ik zie 
op mijn tocht richting Nieuwpoort Stad 
meer vogels dan mensen en al zeker 
geen toeristen of 2de verblijvers want 
die worden tegenwoordig “manu militari” 
terug naar hun kot gestuurd! De aal-
scholvers in het natuurgebied trekken 
zich niets aan van het samenscholings-

verbod en “social distancing” is aan hen 
ook niet besteed. Wulpen en scholeksters 
zijn naarstig aan het fourageren en ge-
nieten blijkbaar ook van de rust in de ha-
vengeul, geen zeilboten die hen op-
schrikken. In de haven gaan de bagger-
werken ondertussen door, 24u op 24u, 7 
dagen op 7, crisis of niet. Aan de vismijn 
gekomen lost het schip de Ramblers zijn 
lading vis voor de maandagveiling. Een 
vissersvrouw staat smachtend toe te kij-
ken en op haar visser te wachten langs 
de kade, zijn collega’s verwittigen hen 
dat ze straks afstand gaan moeten re-
specteren maar uit hun beider reactie is 
duidelijk dat dit zeker niet zal gebeuren! 
‘t Is goed tegen de stress zeggen de 
wetenschappers en die kunnen het 
weten. Bij het zien van mijn camera 
gaan de vissers op het dek spontaan 
broederlijk naast elkaar poseren voor de 
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eigen kot aan de overkant, een korte 
boottocht naar huis zit er deze keer niet 
in, geen boot en zwemmen mag ook niet 
dus wordt het stappen. Het keerpunt is 
het staketsel op de rechteroever, het 
strand is hier voortaan afgesloten en be-
hoort tot het reservaat. Er zit bijgevolg 
niets anders op dan rechtsomkeer te 
maken en dezelfde weg te volgen. Inmid-
dels is er al wat meer volk op de baan en 
wat opvalt is dat de meesten spontaan 
een goeie dag zeggen, blijkbaar heeft men 
meer oog voor elkaar in crisistijden. Hope-
lijk blijft dit een goeie gewoonte in de toe-
komst, zoals bij onze zuiderburen. Ook al 
kennen we deze streek door en door toch 
worden er nog altijd nieuwe plekjes ont-
dekt omdat we er nu extra tijd voor ne-
men. Op de terugweg naar huis wordt er 
af en toe tijd gemaakt om met een ge-
kende medeburger een praatje te maken 
weliswaar telkens de social distancing res-
pecterend. 

Terug thuis op het 
einde van de wan-
deling geen ge-
bruikelijke gezel-
lige drink onder 
vrienden maar 
niet getreurd, in 
de kelder staat er 
een goeie trappist 
om samen met de 
vers gepelde gar-
nalen voor een 
perfecte afsluiter 
te zorgen. 

foto, afstand houden zijn ze al even 
snel vergeten, dit is aan hen niet 
besteed. Rond de vismijn opvallend 
weinig volk, ook niet in de viswinkels 
desondanks allemaal geopend, enkele 
lege trams dokkeren voorbij. In de Gan-
zepoot kunnen we enkele mooie kiekjes 
maken in de buurt van het Generaal De 

Gaulleplein, een gerestaureerd sluiswa-
chtershuisje, een WOII bunker en ook 
Albert I blijft zelfs in deze barre tijden 
onverschrokken op zijn paard zitten. 
Twee weken terug kwamen we hier aan 
met de GR stappers, nooit gedacht toen 
dat we zo snel in een surrealistische 
wereld zouden terecht komen. De 
jachthaven waar het altijd druk is ligt er 
verlaten bij, geen zeilers, lege parkings. 
Vlakbij ook het natuurreservaat de IJ-
zermonding langs het kwartier 
Lombardsijde, altijd rustig in deze om-
geving maar deze keer geen trafiek 
richting veerdienst want die is buiten 
dienst tot betere tijden weer aanbre-
ken. Eenmaal aan de rechteroever van 
de havengeul gekomen zie ik nu mijn 
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4 maart Tramhalte - Westende Bad. 

Deze wandeling werd voor de gelegen-
heid geleid door August. We vertrokken 
langs de Duinenweg maar niet zonder 
eerst even stil te hebben gestaan bij de 
daar nieuw gebouwde parkeertoren in de 
Badenlaan. Van de Duinenweg ging het 
via tal van rustige straatjes richting Zon 
en Zee, van daar ging het dan opnieuw 
langs de Duinenweg en het Brempad en 
Steenstraat  naar de Heidestraat, dewel-
ke we volgden tot aan de Langestraat, 
waar we links insloegen tot aan de 
Schuddebeurzestraat. Daar werd geko-
zen voor het wandelpad door de velden, 
die ons toegang gaf tot bij de daar gele-
gen bunkers van de batterij Bamburg. 
Dit wandelpad was voor veel van de 20 
aanwezigen een ontdekking, gezien ze er 
het bestaan niet van kenden. Uiteraard 
kwamen we na het bezoek aan de bun-
kers, uit op de Bamburgstraat, dewelke 
we volgden tot in Lombarsijde-dorp. 

Daar gingen we langs de Schoolstraat, 
en de daar nieuw aangelegde wijk Ha-
venzijde naar de Westendse Golf. Om zo 
dan langs de duinen terug te keren naar 
onze plaats van vertrek. Van daar, ging 
het dan richting Brasserie de Champs, 
waar August bedankt werd voor deze 
heel mooie wandeling. Verder werd er 
door iedereen reeds nota genomen over 
de vertrekplaats van volgende week. 

11 maart Tramhalte - De Haan. 

Vertrokken met 20 stappers ging het 
door centrum Den Haan, richting de Bre-
deweg om zo via de Zandstraat en langs 
het kerkhof van De Haan op de Nieuwe 
Steenweg uit te komen dewelke we volg-
den tot in Klemskerke dorp. Daar werd 
even halt gehouden aan de Sint-
Clemenskerk om een sanitaire stop te 
houden. Van daar ging het via de Vlisse-
gemstraat terug richting de  Bredeweg, 
waar we terug keerden naar het centrum 
van De Haan. Van daar ging het dan met 
de wagen naar onze vaste stek, Brasse-
rie Hippo 12, waar we voor de laatste 
maal, voor lange tijd, nog eens konden 
nakaarten over onze geslaagde namid-
dagwandeling.  (Nota van de redactie: 
Van deze wandeling was er geen fotore-
portage.) 

Wandelingen vanaf 18 maart voor 

onbepaalde tijd afgelast door de Co-

ronavirus maatregelen. 

 

Volg je mail op, je wordt geïnfor-

meerd! 
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Waar je ook zit in deze coronatijd 

Op je terras of in je salon met je voeten op ’t tapijt, 

Denkend aan alle mooie wandelingen die we maakten, en 

Aan de warme vriendschap van onze hechte groep 

Nu, gevangen in ons kot, 

Snijdt de verlorenheid, de afgezonderdheid, 

Tot diep in ons vel, en ja, we weten het wel 

Aan alles komt een eind.  We 

Proberen voor ons uit te zien. Hopend op betere tijden 

Proberen dapper te zijn. Door gedachten verbonden. 

Even doen wat moet.  

Regels, quarantaine,  

Strikt te volgen, voor ons goed. 

 

Gelukkig is er de eerste warme zon, die 

Ons omarmt, naast ons komt zitten op een bank, 

En aanvoelt als plaatsvervangend gezelschap 

Doch zij zwijgt in alle talen 

En wij, wij sluiten – noodgedwongen – vrede met ons lot. 

Maar, zoals gezegd, er komen weer betere tijden 

Omhoog die kin, de moed erin! 

Eerstdaags (-weeks; -maands) stappen we weer vrolijk rond! 

Dag! Hou jullie goed gezond! 

� E.D. 03.04.2020 

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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Zoals zovelen, wij dus ook, een tijdje naar 

de zon in de winter. Vlug geflickt, een paar 

maanden geleden, bij Tuifly een vlucht ge-

boekt, heen en terug naar Malaga vertrek 02 

maart van uit Oostende (gemakkelijk) en te-

rug op 29 maart. Een adres om in Almunecar 

(80 km van Malaga) te verblijven hadden we 

na een beetje zoekwerk thuis betrekkelijk 

vlug gevonden. Het werd een airbnb appar-

tementje met zicht op zee op de 8e verdie-

ping op de Paseo de Velillia met een groot 

terras op ongeveer een 2 km van het oude 

centrum gelegen. Almunecar is een gemeen-

te in de Spaanse Provincie Granada in de re-

gio Andalusie met een kleine 30.000 inwo-

ners, ook de belangrijkste badplaats van de 

Costa Tropical. Als overwinteraars verblijven 

er niet zoveel Belgen maar betrekkelijk veel 

Scandinaven. Almunecar hadden wij uitgeko-

zen omdat we er vele jaren terug met veel 

plezier al eens verbleven. Onze bedoeling 

aldaar was voornamelijk veel stappen en het 

zonnetje natuurlijk. De heenreis verliep on-

geloofelijk vlot zonder problemen, vlucht 

08.00 en rond 15.30u reeds ter plaatse met 

prachtig weer. We genoten volop (de eerste 

12 dagen), ontbijt op het terras en dan op 

pad, van s'morgens tot s'avonds shorts en t-

shirt, alle maaltijden als we op ons apparte-

ment waren in open lucht, pure luxe. De drie 

grotere wandelingen in de omtrek die we 

thuis uitgestippeld hadden hebben we geluk-

kig in de eerst 2 weken gedaan. Op zaterdag 

14 maart wanneer we terugkwamen van een 

wandeling in het achterland was het alsof wij 

in een andere stad terecht kwamen in verge-

lijking met de voormiddag toen wij er ver-

trokken, alles gesloten, doods. Het was zo-

ver, Spanje in volledige lockdown, het leven 

stond stil, "en nu" wat kunnen wij hier nu 

nog doen? Terug naar ons Belgenlandje dan 

maar, ons eerst telefoontje naar Tui op 

maandag 16 maart. Verwonderlijk vlug bin-
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teur. Op maandag 23 maart schoot alles in 

gang, een medewerker van radio 2 vroeg of 

wij bereid waren life in het programma van 

dinsdag aan het woord te komen voor een 

interview met Sven Pichal i.v.m. gestrande 

Belgen in het buitenland. Yes, alles wat 

eventueel kon helpen was meegenomen. Het 

mailtje naar HLN werd ook opgepikt door 

een van hun correspondenten die ons vroeg 

om met een artikeltje in de krant te staan, 

ook met het zelfde onder-

werp, gestrande Belgen. Een 

heksenketeltje in ons verblijf, 

we konden toch niet buiten 

we deden maar voort, we wil-

len het allemaal niet opnoe-

men waar we mee in contact 

waren, de smartphones 

moesten 2x daags opgeladen 

worden. Woensdag 25 maart 

rond 17.00u eerst een mailtje 

en kort daarop een telefoontje 

van een lieve dame van de 

Ambassade in Alicante, indien jullie dit wil-

len, we hebben enkele plaatsen kunnen be-

komen op een vlucht naar Tallin (Estland) 

met tussenlanding in Brussel met Nordica 

Airlines op vrijdag 27 om 10u20, dit op eigen 

kosten weliswaar. Eerst hebben wij een gat 

in de lucht gesprongen daarna een farando-

le. De kredietkaart kwam te voorschijn en 

aan de slag, Bij de eerste poging, nada, ni-

ente, rien, nothing 2de poging hetzelfde, dan 

maar de kaart van Christiane ook 2x niets 

(wat deden we verkeerd). Onze dochter Sin-

nen in hun Callcenter en een hoopgevend 

antwoord op onze vraag om vroeger terug te 

vliegen, hou jullie klaar, maak uw koffers 

(we hadden er maar één) iedereen zal voor 

het weekend van 21-22 terug gevlogen wor-

den. We besparen u alle telefoontjes, mail-

tjes smsjes die we in de week die op die be-

wuste maandag volgden en die altijd maar 

negatiever klonken (wat zouden wij gedaan 

hebben zonder onze 2 smartphones). Op za-

terdag 21 in de vooravond 

kregen we van Tui met een 

simpel berichtje het deksel op 

de neus, helaas moeten wij 

u melden dat het aantal 

stoelen beperkt is en dat 

uw terugreis komt te ver-

vallen, jammer genoeg 

kunnen wij geen alterna-

tief aanbieden, daar boven-

op later op de avond een mail 

van de officiele website van 

airbnb dat de Spaanse rege-

ring beslist had dat alle toeristische accom-

modaties, hotels, campings, airbnb's enz.. 

moesten verlaten zijn tegen de 25ste maart. 

We hadden ons ondertussen reeds geregi-

streed bij travellersonline.diplomatie voor 

een eventuele repatriering, ook de Ambas-

sade voor Zuid Spanje in Alicante werd door 

ons gecontacteerd evenals de Ere Consul 

van Malaga, alles wat er in onze gedachten 

kwam hebben we aangesproken, ook een 

stukje naar het HLN, en op aangeven van 

Patrick een mailtje naar Radio 2, De Inspec-
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dy en schoonzoon Angelo in Italia dan maar, 

hetzelfde met 3 verschillende kredietkaarten. 

Nordica opgebeld met ons probleem dat we 

niet konden betalen om die 2 ticketten te 

krijgen, daar kregen we te horen dat wij niet 

de oorzaak van het betaal probleem waren 

maar dat zij overhoop lagen met hun betaal 

systeem, maar daarmee hadden we nog 

steeds niets van bewijs dat we konden vlie-

gen. Onze dochter, zoals steeds, "kalm Ma 

Pa" het komt wel in orde!!!! Hoe? We doen 

het hier met Money Transfer van een van 

onze rekeningen in Italia naar de bewuste 

vliegtuig maatschappij, het probleem daarbij 

is dat dit zo maar niet gaat in een handom-

draai. Wij zaten toch wel met de poepers of 

dit in orde zou komen. De donderdag was 

een zeer stressvolle dag, zal het lukken of 

niet. Rond 16u30 kwam dan toch de verlos-

sende mail met onze vliegtickets. De reste-

rende 3 Spaanse pilsjes die we nog in de 

koelkast hadden hebben er van blijschap di-

rect moeten aan geloven, een zucht van op-

luchting. 7h vrijdagmorgen taxi (er was geen 

openbaar vervoer) met de zeer vriendelijke 

Raphael, 80 km naar Malaga aeropuerto. Wij 

besparen u de rest van de terugreis maar die 

verliep zeer vlot. eind goed al goed om 

18u00 waren wij terug in Oostende waar on-

ze zoon Luc ons stond op te wachten in het 

station met een zak vol eten zodanig dat wij 

voor de eerst volgende dagen thuis niet zou-

den verhongeren. Een nuttige tip, als jullie 

nog op reis gaan ongeacht de bestemming in 

het buitenland. Registreer je steeds voor 

vertrek bij: travellersonline.diplomatie 

als er zich iets zou voor doen in dit land ge-

durende de reis dan 

doen zij al het moge-

lijke om u terug naar 

Belgie te krijgen. 

Weer een ervaring rij-

ker! 

Jean en Christiane 

PS. volgende reis 

Costa Belgica !!!!!!! 

terras vormt een mooie afsluiter, ondertus-
sen ook veel mooie foto’s kunnen nemen 
langs het parcours. Zo kan iedereen zich al-
vast opwarmen en uitkijken naar de eerst 
volgende GR 
op 10 mei ten-
zij… 

Een echt toffe 
10 mei. 

Een enthou-

siaste alleen 

stapper. 

Gelijklopend met Ivan stapten wij vanuit ons 

kot onze GR-tocht.  In mijn verslag van fe-

bruari (Zeester Maart) had ik het nog over 

een echt toffe afgelasting van de GR-Tocht.  

Helaas kan ik dit nu niet beamen.  We zijn 

zo geniaal.  We sturen een ruimtetuig naar 

het einde der einden met muziek van onze 

grootmeesters uit het verre verleden (1) 

maar een virus waarvan men zelf beweert, 

dat we het zelf gecreëerd hebben, bepaald 

ons overleven.  Misschien winnen we nu de 

strijd, maar gaan we hem blijven winnen, 

keer op keer?  Zoals er sprake was van de 

voor- en naoorlogse tijd, zo gaan we binnen-

kort blijkbaar spreken van de tijd voor en na 

Corona.  Maar wij allen, die het meegemaakt 

hebben, gaan misschien nog lang spreken 

van de tijd tijdens Corona.  Zeker als wij een 

dierbare verloren hebben tengevolge van 

het virus.  Maar ik was hier om iets te ver-

tellen over de afgelaste GR tocht, die we elk 

afzonderlijk op Corona wijze beleven.  Wij, 

Véronique en Jacky in Zedelgem en Ivan in 

Nieuwpoort, de Social Distancing maximaal 

toepassend.  Wij vertrokken dus tamelijk 

vroeg, want we moesten ons niet verplaat-

sen, met een goed omlijnd plan richting de 

Vloethemveldzate.  Dit is de spooraanslui-

ting van de officiële spoorweglijn naar het 

voormalig munitiedepot, het voormalig 

krijgsgevangenkamp, het huidige natuurre-

servaat “Vloethemveld”, beheerd door Na-

tuurpunt.  Uiteraard is deze aansluiting nu 

omgetoverd tot een fiets- en wandelpad.  
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dekken nu de uitgestrekte weiden en dreven 

die het gebied omzomen.  Na de uitgebreide 

ontdekking van het groengebied kiezen we 

richting Zedelgem, want hier zijn we eigen-

lijk op het grondgebied Loppem.  Hoogveld is 

grondgebied Veldegem en Vloethem is 

grondgebied Zedelgem.  De lus over de au-

tostrade bracht ons even in Ruddervoorde en 

aansluitend in Waardamme.  Niemand kwam 

dichter dan 150 cm bij ons en we vertrokken 

aan ons kot.  Ons rest nu nog een alternatie-

ve terugweg te kiezen om terug aan boven-

vermelde te geraken.  Het is ondertussen 

midden namiddag en de recreanten fietsen 

erop los. De geoefende fietsers haal je er zo 

uit.  De Coronafietsers eveneens.  Ze zitten 

veelal op aftandse fietsen, kledij van vorige 

eeuw en het kleinste windje tegen of bergje 

op is een marteling.  Voor sommigen is de 

aanloop naar de brug over de autostrade een 

Ronde van Vlaanderen marteling.  Wij ko-

men aan het voormalig hof ter Loo, waar de 

hyacinten ons toelachen, en vervoegen de 

Vloethemveldzate, dichtbij huis.  We werpen 

een steelse blik op de GPS en ontdekken dat 

we dichtbij ons maximum zitten.  Als de on-

vermijdelijke vraag komt, “Hoe ver wast”, 

moet ik met schaamrood op de wangen aan 

mijn wederhelft opbiechten dat het best wat 

ver was. 

Een echt toffe wederhelft. 

Een enthousiaste medestapper. 
1. Aan boord van de twee legendarische en onvermoeibare 

Voyager ruimtetuigen bevinden zich twee heel bijzondere 

grammofoonplaten. De twee gouden platen bevatten geluiden 

en beelden die het leven op Aarde zo goed mogelijk moeten 

weergeven. Beide platen zijn bedoeld als boodschap aan bui-

tenaardse levensvormen en staan symbool voor het begin van 

‘interstellaire communicatie’. 

Het brengt ons naar Merkenveld, een bosrijk 

gebied, waar het natuurgebied Doeveren bij 

aansluit.  Het zal jullie niet verbazen dat we 

hier een mooie lus kunnen maken die we 

halverwege onderbreken om ons nog wat 

verder te wagen richting domein Hoogveld.  

Natuurpunt Zedelgem stippelde een wandel-

lus uit en je kunt het domein ook ontdekken 

met de fiets, er loopt een fietspad doorheen 

het domein dat deel uitmaakt van het fiets-

netwerk. Voor ons was het ook een nieuw 

ontdekken, want wij maakten voor de eerste 

keer gebruik van de wandellus. Of zoals we 

ontdekken, niets is ooit zo slecht dat het 

voor niets goed is.  Na de leuke ontdekking 

van het Domein Hoogveld wacht ons een 

minder mooie verbinding.  We moeten de 

Autostrade over, verwonderen ons over het 

weinige verkeer en een stukje langs de 

baan, om opnieuw over de autostrade aan 

de uiterste zuidkant van Doeveren uit te ko-

men.  Een verbinding die we in normale tij-

den enkel zouden maken om een cafeetje op 

te zoeken, maar het weinig, geen, verkeer 

maakt deze tocht toch nog tot een rustig 

ommetje.  Een zitpauze zou nu wel van pas 

komen en we speuren naar een zonnige zit-

plaats.  Die vinden we op een weliswaar 

moeilijk bereikbare boomstam.  Het is de 

warmste 5 April sinds mensenheugenis, 

maar het is nog maar begin April, jullie we-

ten allen wat dit wil zeggen.  We zijn dus nu 

aan de Zuidingang van Doeveren en we ver-

volledigen er onze lus door dit waardevolle 

natuurgebied.  Heide is zeldzaam in West-

Vlaanderen, maar in Doeveren vind je er 

nog. Doeveren bestaat grotendeels uit zure 

loofbossen. Daarnaast komen er enkele 

naaldhoutplantages voor. De bossen zijn op 

rijen aangepland, want ze waren oorspron-

kelijk bedoeld voor houtwinning. Vooral in de 

dreven vind je veel bijzondere planten. In 

het gevarieerde landschap wandel je ook 

langs historische dreven, graslanden, weilan-

den, braakliggende akkers, dreven en bo-

menrijen. Samen met Merkenveld vormt 

Doeveren een groot groengebied. Wij ont-
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Voor 2pers 

Benodigdheden: 
 2 krielaardappeltjes 

 200g jonge spinazie 

 1 teentje knoflook (geperst) 

 Zwarte peper 

 Muskaatnoot 

 1el ricotta 

 4 eieren 

 scheutje melk 

 sn.zeezout 

 8 honingtomaatjes 

 Provençaalse kruiden 

 2el pijnboompitten 

 20g geraspte Parmezaanse kaas 

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

2. Snij de aard. In schijfjes en stoom de krielaardappeltjes beetgaar. 

3. Was de spinazie en bak een 3-tal minuten in een pan met de geperste look, 

kruid met muskaatnoot en peper. 

4. Laat de spinazie uitlekken in een zeef en meng met de ricotta. 

5. Klop de eieren los, voeg er een scheutje melk aan toe en kruid met p + zout. 

6. Leg de schijfjes aardappel en de spinazie in een ovenschaaltje met bakpapier. 

7. Giet het eiermengsel erover, voeg de gehalveerde tomaatjes toe met het snij-

vlak naar boven en kruid met Provençaalse kruiden. 

8. Strooi er de pijnboompitten over en werk af met de Parmezaanse kaas. 

9. Bak de tortilla 20 min. in de voorverwarmde oven. 

Smakelijk 


