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Vinden jullie dit ook zo verwar-
rend, nog voor er iets beslist 
wordt geeft iedereen het al over 
de voor en nadelen ervan.  Of 
nog, voor de plenaire vergade-
ring plaats heeft gevonden wor-
den alle maatregelen die dan 
zouden moeten genomen wor-
den wereldkundig gemaakt.  Er 

is volgende week veiligheidsraad maar in een of 
ander TV programma vertelt de Minister van 
Volksgezondheid reeds wat er volgende week be-
slist wordt.  Het resultaat is dat sommigen dit 
reeds toepassen en het resultaat is ook dat de ver-
warring alleen maar groter wordt als al de profe-
tieën niet uitkomen.  En je kan toch verwachten 
dat een uitspraak van een Minister het nodige ge-
wicht in de schaal legt, zeker in dit specifieke ge-
val. 
Een ander geval is onze regeringsvorming.  Wie 
volgt dit nog?  Straks met zoveel partijen als er 
kleuren bestaan een nieuwe regering proberen te 
vormen, waar elke kleur een hoofdvogel wil af-
schieten, ze allen in de regering willen stappen, 
mits voldoende waarborgen, wat dit inhoud mag 
je zelf invullen, een programma zo vaag en on-
doorzichtig als de dinsdagse mist die hier in Ze-
delgem over de velden hangt, en waar elke partij 
vooral oog heeft voor de volgende verkiezingsuit-
slag.  Als dit maar goed komt. 
Wat wel goed gekomen is, buiten alle verwachtin-
gen, is de toer, niet zomaar een toer, maar DE 
Tour de France!.  Met zo een grote groep op stap, 
op de fiets, met begeleiders, ploegleiders, mecani-
ciens en wat weet ik nog allemaal en toch een co-
rona vrije toer.  Enkel het vel van de beer werd 
wat vlug verkocht.  Waar iedereen de gedoodverf-
de winnaar al in de bloemetjes aan het zetten was 
reed een eenentwintig jarige iedereen uit het wiel.  
De jeugd komt uitdrukkelijker aan bod.  Waar je 
vroeger op je zes à zevenentwintigste op je sterkst 
was, lukt dit nu al vanaf je twintig.  De medische 
begeleiding is nu ook toegankelijk vanaf veel jon-
gere leeftijd, meen ik te verstaan uit bepaalde ver-
klaringen. 
Wat we ook vanaf veel jongere leeftijd doen is 
Biepen.  Jaren hebben ze erom gesmeekt, op hun 
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blote knieën gezeten, gebedeld, niets hielp.  Het 
electronisch betaalmiddel Proton ten dode opge-
schreven.  En nu wordt er, dankzij Corona, ge-
biept dat het geen naam heeft.  Biepen is de nieu-
we betaalmethode met de smartphone, zowel on-
der vrienden de kosten van de drankjes verdelen 
als betalen voor aankopen.  Minder cash is er 
daarom niet in omloop, want euromuntjes en 
briefjes worden tegenwoordig opgepot.  Daarom 
niet door euro gebruikers, maar de euro wordt als 
een volwaardige stevige munt beschouwd en als 
zeker betaalmiddel fysiek achter de hand gehou-
den.  Wie niet mee is met het digitale gedoe loopt 
het risiko zijn “Teugsje” niet meer te kunnen be-
talen, dit wil je toch niet meemaken.  Dus Na-
tuurvrienden, bij de volgende afrekening na de 
middagpicknick, biepen we er allen duchtig op los. 
En is het nog even wachten op die middagpick-
nick tot corona zo vrij is ons door te laten, de 
volgende activiteiten staan alvast corona ontwij-
kend, gepland.  Oktober is nog maar net gestart 
en we kiezen al voor een fietstocht.  De laatste van 
het seizoen, de fietsafsluiter wordt geen echte af-
sluiter, maar ik voorspel dat het er hartelijk zal aan 
toe gaan.  Het fietsseizoen en de fietskalender 
heeft gesparteld om te overleven in deze corona 
tijden, maar samen zijn we er door geraakt. 
GR tochten zijn nu al jaren niet klein te krijgen.  
Wat we niet gewandeld hebben is te ver, al de rest 
kwam onder de hamer.  De tweede zondag van 
oktober stappen we het af tot Adinkerke, om dan 
de maand nadien de Westhoek te verkennen.  Op 
zondag vier is de zondagwandeling aan de beurt, 
halve dag weliswaar, maar steeds een gegarandeerd 
leuk treffen met gelijkgestemden.  De maand slui-
ten we af met het jaarlijks weerkerend Herfst-
weekend.  Een  leuk herfstweertje is dan meege-
nomen. 
Een leuk herfstweertje kunnen we ook gebruiken 
om het programma voor volgend jaar samen te 
stellen.  Daarvoor komen we met het voltallige 
uitgebreide bestuur samen begin oktober om ge-
zamenlijk te overleggen en samen te bouwen aan 
een gevuld jaarprogramma.  Als we dit buiten, 
vergezeld van een leuk herfstweertje, kunnen 
doen, dan zitten we corona veilig samen. 
Want jullie weten het al lang, samen zijn we sterk! 

Jacky 



http://www.denatuurvriendenoostende.be    3  Zeester Oktober 

Beste Natuurvrienden 

 

Uiteraard is er voor de maand oktober geen verandering in zicht.  We doen dus ver-
der op de ingeslagen weg, wel heel toepasselijk om fiets- en wandelplezier te promo-
ten. 

 

Alle fiets– en wandelactiviteiten worden nog steeds beperkt tot halve dag activiteiten. 

Er wordt nog steeds geen gezamenlijk horeca bezoek gepland. 

We houden ons nog steeds aan de aanbevelingen van de Veiligheidsraad, hebben een 
mondneusmasker bij en dragen een mondneusmasker waar nodig en houden de 
voorgeschreven veiligheidsafstand waar nodig. 

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

Voor alle activiteiten moet je nog steeds registreren zodat we steeds weten wie aan-
wezig is en wie onderling contact had tijdens de activiteiten. 

Je registreert bij Véronique via mail, bij voorkeur, via telefoon indien geen andere 
mogelijkheid. 

Mailadres Véronique: vancanneytv@gmail.com - GSM Véronique: 0473 762 619 - 
Kan ook via SMS! 

Wanneer: Ten laatste de dag voor de activiteit! 

 

Het registreren houdt in dat je de volledige NAAM van ALLE deelnemers doorgeeft.  
Dus niet enkel uw eigen naam en aantal! 

 

Registreer je altijd.  Kan je onverwacht toch niet, geen probleem! 

 

Voor meer informatie over sportbeoefening en corona maatregelen verwijzen we ook 
naar:  

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ 

 

Uiteraard volgen wij de nieuwsberichtgeving op en blijven wij jullie zo goed mogelijk 
informeren.  En uiteraard gaan we er blijvend voor zorgen dat alle activiteiten veilig 
verlopen. 

Tenslotte willen we nogmaals benadrukken dat elkeen uiteindelijk voor zich zelf moet 
uitmaken om deel te nemen aan de geprogrammeerde activiteiten. 

Het bestuur 
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14 mei 2000   10 mei 2020 

20 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:  Zondag 11 Oktober 2020 

GPS Vertrekplaats wandeling: Bezoekerscentrum van de 

Doornpanne te Oostduinkerke. 

Tot Provinciaal domein Duinpanne.  Terug met Tram. 

GPS Aankomstplaats wandeling: NVT 

Vertrek Loppem om 08.15 uur aan carpoolparking. 

Vertrek wandeling: 09.00 uur 

Registreer je als je mee stapt ten laatste  

        VRIJDAG 09 oktober. 

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! 

 

 

 

 

Zondag 25 Oktober 2020 
 

Waar:  Middelkerke 

Vertrek:  Tramhalte Middelkerke Verhaeghelaan.  Voor parkeren, zie verder. 

Vertrek aan Monumentje: 13.15 uur. 

Afspaak:  - Tramhalte Verhaeghelaan Middelkerke 

Uur & plaats: vertrek wandeling om 14.00 uur 

 

Registratie bij deelname. 

 

Info: Jean en Christiane Tel: 059 707 770  

GSM's Jean 0473 825 409 Christiane 0476 428 108  

Email: jeanchristiane@gmail.com 

We houden het dicht bij huis aangezien we maar een halve dag stappen.  Voor wie 
met de auto komt, parkeren kan overal in de nabijheid, St Theresiastraat, Tamaris-
kenlaan. We zoeken de paadjes in de duinen op en maken er een flinke wandeling 
van. Niet vergeten Veronique op de hoogte te brengen van jullie aanwezigheid voor 
de wandeling. We bestellen nu al het mooie weer voor onze oktober wandeling 

    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 de Veiligheidsraad! 
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"Blijf in uw kot". En ja, ze meende het. 
Op een historische vrijdag de dertiende 
ging het land op slot. Virologen vroegen 
ons om thuis te blijven en zo de zomer 
te redden. 

Zo bleef van onze oorspronkelijke fiets-
kalender niet veel meer geheel. 

De eerste 2 dagtochten (April/Mei) en 
onze traditionele 4 daagse werden afge-
last. 

De 3 volgende dagtochten werden her-
schapen in namiddagtochtjes. 

De maanden Juli en Augustus werden te-
rug "fietstochtloos". 

September was de heropstart,maar met 
halve fietsdagen. Een goed idee was de 
fietsperiode wat te verlengen met 2 na-
middagtochtjes op 20 September en 4 
Oktober. 

Vier oktober wordt dus onze laatste na-
middagtocht met vertrek om 14 uur aan 
ons monumentje. 

Wat me ook het ganse fietsseizoen ont-
brak was de gezellige "apéro" in de voor-
middag, alsook na aankomst het samen 
nagenieten op een gezellig terrasje. 

Maar we laten de moed niet zakken. Ook 
een mindere periode gaat voorbij. 

Blijf vooral niet in uw kot, geniet van 
(west)Vlaanderen per fiets, want ons 
"velootje" is het ideale bindmiddel tussen 
alles wat een streek te bieden heeft. 
Haal op tijd je stalen ros van stal en ge-
niet van de wind in je haren en de nazo-
merzon op je gezicht. 

Meer moet dat niet zijn. 

En dat de schepper, na Adam 
en Eva, niet aan de fiets 
heeft gedacht als crea-
tie ....... 

De fiets dat is leven ! 

Roland 

 

Hierna onze fietskalender 
voor 2020 

Steeds vertrek om 14.00 uur aan het 
Natuurvriendenmonumentje! 

Met oktober voor de deur is de fietskal-
ender uiters mager, uiteeraard ... 

04 Oktober namiddag fietstocht onder 
leiding van Patrick en Marianne. 

… maar daarom niet minder interessant. 

Vertrekplaats fietstocht: 

 

Maria Hendrikapark, 
Groendreef Oostende. 

Vertrek FIETSEN om 
10.00 uur of 14.00 uur! 

Voor ALLE activiteiten houden 

we ons aan de aanbevelingen 

van de Veiligheidsraad! 
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Zondagwandeling van 27 september. 
Wat omgevingsinformatie 
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GR-Tocht van 13 september 2020 

Eindelijk, eindelijk konden we onze ver-
trouwde Gr tochten weer oppakken.  De 
nu ondertussen niet meer noodzakelijk 
bij naam te noemen crisis, heeft onze ac-
tiviteiten wel in de greep, maar ze wur-
gen is nog niet gelukt. 

Het was dan ook met een volledige 
groep, met uitzondering van wie er niet 
bij kon zijn, dat we deze tocht uitvoer-
den. 

De trouwste deelnemer was Ivan, eerste 
verblijver van Nieuwpoort, die sinds 
maart zowat heel de kuststreek rond 
Nieuwpoort afgewandeld heeft en onder-
tussen elk zandkorreltje weet liggen.  Als 
eerste was hij uiteraard ter bestemming, 
op de parking aan de Vismijn.  Kom je 
van de autostrade dan is de vismijn vlak-
bij, kom je van Oostende, dan  is de par-
king vlakbij.  Maar zonder problemen 
vonden we elkaar en konden we de 
knooppunten opzoeken.  We liepen in lus 
en moesten dus een alternatieve heen- 
of terugweg vinden, geen GR dus.  Ge-
lukkig is het knooppunten netwerk ge-
makkelijk en kosteloos online raadpleeg-
baar.  Van thuis in de zetel uit kan je dus 
plannen, alhoewel aan de tafel op de lap-
top het iets gemakkelijker werken is. 

Dus vertrekken we met in de GPS de vol-
ledige lus, knoop- en GR gegevens aan 
elkaar geknoopt.  Aan de Koolhofvijver 
kunnen we al kiezen tussen de lus rond 
de vijver of de rechtdoor rechtaan weg 

 
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 

naar de 96.  Beiden zijn mogelijk.  We 
hebben gepland rechtdoor en houden 
ons eraan.  Nog maar vertrokken en al 
een kilometertje erbij kan niet.  We vol-
gen dan de Veurnevaart, rechtdoor 
rechtaan, en dan het zouavenpad.  Wat 
hebben die Zouaven toch met de dubbel 
gemeente, Koksijde – Oostduinkerke.  
Wat samengevat opzoekwerk leert ons 
dat er Franse Zouaven zijn en ook pau-
selijke.  Daar beiden dezelfde kleurrijke 
kledij hadden werden ze in een adem 
vernoemd.  Deze Zouaven, ook Zoeaven, 
Franse soldaten dus, uit Afrika, veelal Al-
gerije, met hun knalrode pofbroeken en 
opvallende hoofddeksels lieten een diepe 
indruk na op de inwoners van Koksijde 
tijdens WOI.  Helaas stierven er ook 224 
Officieren, 7.427 Onder-Officieren, Kor-
poralen en Zoeaven.  De naam komt ei-
genlijk van een Algerijnse volksstam, 
waaruit veel soldaten, Zoeaven, gerecu-
pereerd werden. 

En zo kwamen we in het Hannecartbos, 
en dan door het Mariapark, een leuke 
plaats om te wonen, omgeven door na-
tuurgebied, zijnde het vernoemde bos, 
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de Plaatsduinen en de Spelleplekke.  Wij 
hadden helaas nu maar asfalt te verwer-
ken, speelden even verstoppertje aan 
het Visserijmuseum, bewonderden de 
voormalige site van het Natuurvrienden-
huis, en omzeilden even de Doornpanne 
om door een laatste stukje duin, het ge-
sloten bezoekerscentrum van de Doorn-
panne te bereiken.  Een ideale pauze en 
afspreekplaats, want Brigitte kwam ons 
hier versterken. 

Corona pauze op de voormalige parking, 
met zicht op de wonderkraan.  Na de 
pauze is de GR aan de beurt.  Die heb-
ben we hier al dikwijls gelopen.  Maar 
ook een GR heeft zo zijn kuren en ver-
dwijnt af en toe in het niets.  De nieuwe 
ydeweg moeten we bereiken, en het is 
met een ommetje via een oude weg dat 
we onze GR terugvinden.  Nu lossen we 
hem voor geen vin meer.  Door nog wat 
zand, moet er zand zijn, steeds opnieuw 
die duinen, dan naar een Panne, waar we 

even verpozen, en dan weer naar boven,.  
Nu wordt de KEI onze baken, en met een 
zucht van verluchting en verlichting proe-
ven we de Zee, eindelijk.  Nu is het hard-
zandlopen tot aan het staketsel.  Een drie-
tal heeft heimwee naar zandlopen en ver-
kiest dit boven de houten staketselvloer.  
Ivan is aangekomen, hij trekt huiswaarts, 
en drinkt een Omer, oe mèèr oe liever, 
laat hij weten.  Ons rest nog een drietal 
kilometer tot onze parking.  Iedereen is 
moe maar voldaan, en niemand verlangt 
naar nog wat extra km.  Oe mèèr oe liever 
is hier niet van toepassing. 

 

Een echt toffe toepassing. 

Een enthousiaste medestapper. 
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Van 02 September tot 16 september 

 

Door de crisis, door verlof van onze 
vaste reporter, door nood aan wat 
tekst, worden de verslagen van de Wo-
danwandelingen wat ontwricht.  Maar 
geniet van een kort verslag en van wat 
beeldmateriaal.  Jullie vinden ongetwij-
feld zelf uit welke foto bij welke wande-
ling past.  Alvast een kort of wat langer 
verslag van twee wandelingen en een 
fotobeleving van de drie wandelingen.  

De startplaats lag vast in Westende. Ik 
had een parcours gemaakt maar van bij 
de start ben ik er beginnen op improvi-
seren en er een bijna kompleet andere 
wandeling van gemaakt, de afstand 
bleef nagenoeg het zelfde en met het 
mooie weer en het toffe gezelschap 
bleek dit geen probleem te zijn, de 16 
geregistreerde deelnemers -1 waren 
naar mijn mening tevreden. Dus Wodan 
wandeling 16.09.2020. Geslaagd.  

 

Met 16 stonden we ons nieuw potentieel 
lid Lieve Moortgat op de wachten ter 
hoogte van de tramhalte te Nieuwpoort, 
maar nee plichtbewust stond zij aan de 
vismijn, de juist aangekondigde start-
plaats. 

Het was een tijdje geleden maar ons 
jongste lid Lucas Van Tieghem was te-
rug van de partij en graag nam hij de 
groep op sleeptouw richting Nieuwpoort 
bad, op de prachtige dijk langs de ha-
vengeul. Daar halverwege stond het 

beeld van Dixie Dancercoer ons op te 
wachten. Dixie werd geboren in Nieuw-
poort op 12 juli 1962 en was een Vlaams 
poolreiziger die meerdere expedities on-
dernam naar Antarctica en het Hoge Noor-
den. Wie weet, misschien inspireert hij 
nog ons jongste lid om hem op te volgen, 
maar nu eerst de Wodans verder begelei-
den. Eenmaal aan de dijk gekomen ver-
volgen we ons pad richting west, waar de 
wandelleider ter hoogte van het Leopold-
plein beslist een kleine pauze te houden. 
Hier nemen we afscheid van 3 medestap-
pers en waren we nog met 14 om terug te 
wandelen via mooie wandelweggetjes 
naar onze startplaats. Precies 10 km had-
den we afgelegd. 

Met dank aan alle medestappers. 

Jean en  

Didier 
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‘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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We zouden het in deze corona tijden bijna vergeten, maar gelukkig zijn er nog eve-
nementen die wel doorgaan.  Bovenvermelde is er daar een van.  Dat je je ook daar 
aanbepaalde coronaregels moet houden zal wel niemand verwonderen.  Maar niette-
genstaande dit valt er heel wat te beleven voor zowel klein als groot. De attracties 
zijn verspreid over 4 pleinen: het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en 
het St. Petrus- en -Paulusplein. 

Om alles coronaproof te laten verlopen, gelden enkele maatregelen. Zo zal 
een mondmasker verplicht zijn op alle kermisattracties, op de pleinen wordt 
een circulatieplan ingevoerd met beperkte in- en uitgangen en het maximum aan-
tal bezoekers op elk plein is beperkt tot 400 bezoekers. Er zal daarnaast bij elke at-
tractie ontsmettingsgel beschikbaar zijn en de foorkramers moeten beschermend 
materiaal dragen. 

Om het aantal bezoekers te spreiden 
wordt gewerkt met 

speciale openingstijden. 

 

Data 

vr 9 okt 2020 tot zo 8 nov 2020 

maandag:  16:00 tot 19:30 

dinsdag:  16:00 tot 19:30 

woensdag:  14:00 tot 19:30 

donderdag:  16:00 tot 19:30 

vrijdag:  16:00 tot 22:00 

zaterdag:  14:00 tot 23:00 

zondag:  14:00 tot 19:30 

Men zegge het verder 

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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Het Landschapspark Bulskampveld in 
Beernem, helaas niet zo direct bereik-
baar met het openbaar vervoer maar als 
Natuurvriendelijk wandeldomein bij velen 
bekend, ook onder de leden van onze af-
deling, Natuurvrienden Oostende.  Bij 
iedereen zal zo wel een belletje rinkelen 
als ik over het Aanwijs spreek.  Wees 
echter op u hoede.  Het Aanwijs was tot 
nu toe een van de parkings rond het 
landschappark, maar wordt omgevormd 
tot de grootste onthaalpoort van het 
Landschappark. 

De parking blijft uiteraard maar er komt 
een onthaalplein  met infoborden en , ja, 
u leest goed, toiletten!  Uiteraard komen 
er wat inrichtingswerken bij kijken, en 
moeten er enkele bomen sneuvelen.  Zo-
als dit tegenwoordig gaat en moet, wor-
den deze bomen dubbel gecompenseerd 
op een weiland aan een woonwijk in 

Wingene.  Alle fiets– en wandelknoop-
punten worden er aangepakt en ook de 
toegang wordt verplaatst.  Een samen-
werking tussen verschillende spelers en 
een kostenplaatje van 1.400.000 euro 
toveren het geheel om.  Haast u er nog 
niet heen, wacht nog even, pas tegen de 
nazomer van 2021 zijn de werken klaar.  
Blijkbaar is ook de nazomer in het pro-
ject begrepen. 
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zachte koffie chocolade smaak en zachte 
nasmaak. De "pijl" naar boven en naar 
beneden verwijzen naar de oude symbo-
lische aanduiding van man en vrouw, 
maar dit gaat dan uiteraard over het eti-
ket.  Blijkbaar hoort bij elk bruintje een 
blondje en ook de brouwerij B heeft met 
echte liefde voor het vak Real Lovo ge-
creëerd.  Ze proberen met fruitige en 
kruidige toetsen in neus en smaak met 
een pittige bitterheid die ook terug komt 
in de afdronk de bierliefhebber te over-
tuigen. 

Brouwerij B 

Gildestraat 1 - 8370 Blankenberge 

Zeg je Middelkerke dan zeg je ook Jean 
Marie Dedecker, maar ook de smaak van 
de zee kan je er beleven, zij het met een 
Frans toetsje. 

Een biertje luistert er naar de naam  

Jus De Mer 

Jus De Mer, een blond bier van hoge gis-
ting. Gebrouwen en gebotteld in Middel-
kerke, op artisanale wijze, zonder toe-
voeging van smaak of kleurstoffen. Het 
bier wordt gemaakt op de klassieke ma-
nier, zoals dit al eeuwen wordt gebrou-
wen.  Onlangs werd een leuk smaakvol 
donker bier toegevoegd aan het gamma. 

Brouwerij Jus de Mer 

Westendelaan 142a - Middelkerke 

Wil je echte donkere liefde met een Bet-
sy brunette en de smaak van de zee, je 
weet waar je moet zijn! 

Nu ons fietsaperitiefje is weggevallen, 
onze middag picknick niet van toepas-
sing is en de Après wandeling ook wat 
moeilijker te realiseren valt, helpt het 
misschien jullie alvast wat tips te geven 
om aan gerstenet te geraken al dan niet 
ter vervanging van bovenvermelde. 

Ik beperk mij tot enkele kustbieren, in 
een kustgemeente bedacht, samenge-
steld, soms gebrouwen, maar in elk ge-
val met de zilte zeelucht als bron van in-
spiratie. 

In Bredene ontdekken we alvast  

Betsy Brunette 

Betsy Brunette is een donker, ongefil-
terd, artisanaal bier met een romige 
schuimkraag en nagisting op de fles. Het 
bier heeft eveneens een alcoholpercen-
tage van 6.9 %. 4 verschillende speci-
aalmouten geven het bier een volle 
smaak met toetsen van banaan, choco-
lade en koffie. Dit artisanaal bier wordt 
gebrouwen bij The Brew Society.  Voor 
wie eerder valt voor Blond, er is een Tri-
pel beschikbaar die wat pittiger is met 
een alcoholpercentage van 9 % en een 
goudblond met 6,9 % alcolholgehalte. 

Brouwerij Betsy 

Sportstraat 18 - 8450 Bredene 

Rijden we wat verder dan vinden we ook 
in Blankenberge liefde voor het bier. 

Dark Love 

Sterk bruin, 8,5° alc. Kruidig, gerookt en 
chocolade toetsen in de neus met een 
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Benodigdheden 

    Voor 6 pers 

 

 120g suiker 
 50g bloem 
 60g amandelpoeder 
 4 eiwitten 
 60g boter 
 1 halve koffielepel bitter amandelextract 
 250g verse of diepgevroren blauwe bosbessen 
 50g poedersuiker voor de afwerking 
 6 individuele bakvormpjes (8 a 10 cm diameter) 
 

Bereiding: 
1. Verwarm de oven voor op 180°C 
2. De taartvormpjes in boteren en met bloem bedekken 
3. De blauwe bessen wassen, goed uitlekken en droogdeppen 
4. Meng de suiker, de bloem en het amandelpoeder. 
5. Klop de eiwitten in sneeuw met een sn. zout. 
6. Spatel de eiwitten voorzichtig onder de droge ingrediënten. 
7. Snij de boter in vlokjes en smelt op matig vuur en haal van het vuur zodra ze 

bruin kleurt en nootachtig ruikt. 
8. Spatel de bruine boter door het beslag, samen met het amandelextract. 
9. Verdeel het beslag over de vormpjes en zet op een bakplaat. 
10.Verdeel de bessen over het beslag en bak 20 à 25 min. tot het gebak gaar is. 
11.Haal uit de oven en laat 10 min. rusten alvorens te ontvormen en laat afkoelen 

op een taartrooster. 
12.Bestuif de cakejes voor het serveren met poedersuiker. 
 

Smakelijk 


