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2  De Natuurvrienden Oostende 

Geen woord over Corona had 
ik mij voorgenomen.  Maar kan 
je dit tegenwoordig.  Ons 
denken, doen en laten wordt 
e rdoor  bepaa ld .   Ons 
voorkomen wordt erdoor 
bepaald.  Plots trekken we nog 
meer op elkaar.  Zouden we na 
enkele generaties geboren 

worden met zo een mondneusmasker?  Laat ons 
hopen van niet, want net de verscheidenheid 
maakt alles zo boeiend.  En we mogen ons ook 
niet laten overrompelen of te neer drukken door 
het virus.  Integendeel, we moeten ons er tegen 
wapenen. 

En waar virologen zoeken en aanbevelingen geven 
om het virus niet te verspreiden, geven 
psychologen aanbevelingen om je er tegen te 
verzetten.  Als natuurvrienden hebben we reeds 
een voetje voor, want veel van die aanbevelingen 
vinden we in onze natuurvriendenbeleving. 

We beginnen met verbondenheid met de natuur 
te zoeken.  Het geeft je zuurstof en rust en in de 
open lucht maakt het virus minder kans zich te 
verspreiden.  Je moet je niet fysiek inspannen 
daarvoor, gewoon op een rustige plaats in de 
natuur genieten volstaat als helende bezigheid. 

Laat ook niet na tijd in je hobby’s te steken.  Is 
het nu je schoenen poetsen of je dakgoot proper 
maken, je kan het zo gek niet bedenken, maar 
geniet en neem er de tijd voor.  Doe regelmatig 
wat je graag doet en vergeet even de corona 
perikelen.  Een activiteit waarin je jezelf als het 
ware kan verliezen. 

Het is niet echt de tijd om in grote getallen bijeen 
te komen, en uren samen te zitten, maar laat niet 
na je relaties uit te diepen.  Verbondenheid 
nastreven met je naasten, zelfs of desnoods 
virtueel, is essentieel voor je fysiek en mentaal 
welbevinden. 

Het bijna leukst van allemaal, maak connectie 
met elkaar, ook lichamelijk.  Fysiek contact heeft 
een positief effect op je welzijn.  Uiteraard moet je 
de basisregels toepassen, maar in je bubbel … 
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Probeer eens iets nieuws.  Nu je tijdsgebruik toch 
aangepast is aan de corona beperkingen ontdek je 
dat je, net door die beperkingen, ruimte hebt om 
nieuwe zaken te ontdekken.  Probeer dus eens iets 
nieuws.  Een nieuw recept, ik ben steeds bereid te 
proeven, een nieuwe sport, Padel misschien, Kub-
ben, mini-golf, voor wie klein wil beginnen, 
kanaal zwemmen, voor wie het groots ziet.  Doe 
iets nieuw! 

Iets wat we allemaal kunnen, probeer meer te 
bewegen.  De meeste van mijn lezers hebben daar 
geen boodschap aan, want ze zijn bij een actieve 
vereniging, maar toch, probeer MEER te bewegen.  
Ga eens te voet waar je anders met de fiets naar 
toe ging, ga met de fiets ipv met de auto.  Je kan 
meer dan je denkt te voet of met de fiets, 
wedden? 

En tenslotte, de aanbeveling die misschien wel het 
leukst is van allemaal: doe eens iets voor een 
ander!  Stel je behulpzaam op.  Het zorgt ervoor 
dat je je verbonden voelt en het geeft je een 
waardevol en betekenisvol gevoel.  Je voelt je 
extra nuttig! 

Probeer nu niet in de natuur je hobby te 
beoefenen met iemand waar je een relatie mee 
hebt door op een nieuwe manier connectie te 
maken op regelmatige basis bewegend voor het 
oog van een ander.  Dit is niet de bedoeling. 

Door deze 7 aanbevelingen afwisselend toe te 
passen kan je regelmatig de pauzeknop even 
indrukken zodat je beetje bij beetje de batterijen 
terug oplaat, of wat nog beter is, zorg dat je 
batterij niet in het rood gaat, en zorg regelmatig 
voor jezelf, je kan het zelfs door voor een ander te 
zorgen. 

Ons programma voor de volgende maand en de 
deelname eraan zorgt er alvast voor dat je op de 
goede weg bent om met opgevulde batterijen de 
komende coronagolven te weerstaan. 

Zorg voor uzelf, zorg voor uw naasten, zorg voor 
elkaar! 
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Beste Natuurvrienden 

In het kader van de uitgevaardigde maatregelen tegen de verspreiding van het Co-
ronavirus, maar ook rekening houdend met de nood aan ontspanning en sociaal con-
tact, heeft het voltallige bestuur in samenspraak volgende maatregelen genomen. 

De activiteiten starten terug op vanaf SEPTEMBER! 

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

Er wordt geen gezamenlijk horeca bezoek gepland. 

We houden ons aan de aanbevelingen van de Veiligheidsraad, hebben een mond-
neusmasker bij en dragen een mondneusmasker waar nodig en houden de voorge-
schreven 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 zal een geel hesje dragen. 

Voor alle activiteiten moet je je registreren zodat we steeds weten wie aanwezig is en 
wie onderling contact had tijdens de activiteiten. 

Om het eenvormig te houden moet je registreren 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! 

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

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

We hebben onze activiteiten kalender wat aangepast.  We starten het fietsen op 6 
September, namiddagfietstocht, zie aankondiging in deze Zeester.  Ook op 20 sep-
tember en 4 oktober plannen we een namiddag fietstocht.  We sluiten de fietstocht af 
aan het vertrekpunt, het natuurvrienden monumentje. 

De zondagwandeling van 27 september wordt dus ook een halve dag wandeling, zie 
aankondiging in deze zeester.  Ook na de zondagwandeling volgt er geen traditioneel 
gemeenschappelijk bezinningsmoment met drankje! 

De GR-tochten gaan door met buiten picknick en met respect voor de aanbevelingen 
van de Veiligheidsraad.  Ook hier geldt dat na de wandeling geen gemeenschappelijk 
bezinningsmoment plaats heeft. 

De clubavond, het herfstweekend en de jaarafsluiter gaan in een al dan niet aange-
paste versie door, uiteraard met respect voor de algemeen geldende regels.  Info in 
deze zeester of de zeester oktober en november! 

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 13 september 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 11 september. 

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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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 27 september 2020 
 

Waar:  Zedelgem Vloethemveld 

Vertrek:  parking Provinciaal centrum voor veiligheidsdiensten 

Afspaak:  - Diksmuidse Heirweg 6 Zedelgem 

Uur & plaats: vertrek wandeling om 14.00 uur 

Het Vloethemveld is een natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen 
verleden.  Het is een heel gevarieerd gebied, met bos, heide, schrale graslanden en 
voedselarm water.  Je vindt er ongerepte natuur, militair erfgoed en herinneringen 
aan een krijgsgevangenkamp.  Het gebied is volop in ontwikkeling, en een mooie lus 
rond het gebied zorgt voor een leuke wandelnamiddag van 10.4 km. 

 

Verplichte registratie bij deelname, zie bladzijde 3. 

 

Info: Véronique - GSM: 0473 762 619 

    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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Hallo beste fietsliefhebbers, 

 

In de bestuursvergadering van 31/07 
werd (wegens corona) volgende her-
schikking van de fietskalender beslist. 

Er wordt terug gefietst op 06 September, 
onder begeleiding van Jean/Christiane. 

Ook op 20 September is er een fietstocht 
met Marc/Nicole als leiders van dienst en 
op 4 Oktober nemen Patrick /Marianne 
het laatste tochtje 2020 voor hun reke-
ning (Steeds wanneer het weer het toe-
laat natuurlijk). 

Het worden halve dagtochtjes van onge-
veer 40/45 km met vertrek en aankomst 
aan ons monumentje. 

Vooraf moet worden ingeschreven bij 
Veronique,via mail: 

vancanneytv@gmail.com 

of telefonisch 0473/762619 . 

Er is geen terrasjesstop onderweg en ook 
is met de groep een afsluiter in de Ar-
menonville niet van toepassing. 

De algemeen voorziene regels blijven ui-
teraard gelden - mondmasker bijhebben 
- nodige afstand bewaren en zorgen voor 
handhygiëne. 

 

We hopen op je deelname hoor! 

 

 

Roland Merlevede 

Floralaan 13 

8400 Oostende 

Tel.059 268823 

gsm 0479 531356 

e-mail: roland@merlevede.eu 

 

Hierna onze fietskalender 
voor 2020 

Steeds vertrek om 14.00 uur aan het 
Natuurvriendenmonumentje! 

06 September namiddag fietstocht onder 
leiding van Jean en Christiane. 

20 September namiddag fietstocht onder 
leiding van Marc en Nicole. 

04 Oktober namiddag fietstocht onder 
leiding van Patrick en Marianne 

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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Elke Belg die op reis is in het buitenland moet vanaf 1 augustus een formulier invullen voor-
dat hij weer terugkeert naar ons land. 

Wie terugkomt van z’n vakantie is vanaf 1 augustus verplicht om binnen de 48 uur voor de terugreis 
een aantal gegevens te bezorgen aan de FOD Volksgezondheid door een Passenger Locator Form in te 
vullen. Het formulier kan op travel.info-coronavirus.be online ingevuld en doorgestuurd worden. Het 
geldt voor iedereen vanaf 16 jaar. Kinderen onder de 16 jaar moeten geregistreerd worden op het for-
mulier van de ouders. Voor wie ouder is dan 16 jaar moet het formulier apart doorgestuurd worden. 
De verplichting is er voor iedereen die België in reist. Wie met het vliegtuig of een boot naar België 
komt moet het formulier altijd invullen. Mensen die met een ander vervoermiddel (bus, auto, trein, …) 
naar België komen moeten het formulier enkel invullen als ze meer dan 48 uur in het buitenland ver-
bleven. De kleurcode van je vakantiebestemming heeft geen belang. Of die nu groen, oranje of rood 
is, iedereen moet het formulier invullen. 

Wie het formulier heeft ingevuld, ontvangt via e-mail een QR-code. Dat is meteen de bevestiging dat 
de registratie gelukt is. Krijg je die QR-code niet, dan is je poging mislukt en moet je de procedure 
herhalen. De QR-code is vooral belangrijk voor reizigers die het vliegtuig nemen, want zij moeten die 
code tonen wanneer ze op het vliegtuig stappen. Kom je uit een regio met een hoog risico op besmet-
ting, dan ontvang je een sms die je waarschuwt dat je verplicht in quarantaine moet en een test moet 
laten uitvoeren. Daarvoor neem je contact op met de huisarts. Je krijgt een tweede sms met een be-
wijsstuk waarmee je de coronatest kunt laten uitvoeren. 

De overheid wil met deze gegevens een overzicht hebben van wie waar en wanneer is geweest. Zo 
wordt het makkelijker om reizigers op te volgen als er ergens in het buitenland een besmettingshaard 
blijkt te zijn of kun je verwittigd worden als medepassagiers op je vliegtuig, boot of trein besmet blij-
ken te zijn. 

Rijden bij warm weer vraagt een extra inspanning. 6 tips om de warmte te verminderen en 
je concentratie te houden. 

1. Parkeer je auto indien mogelijk steeds in de schaduw. Hou er rekening mee dat de zon verschuift en dus de 

schaduw ook mee verandert. Dat plekje in de schaduw onder die boom kan twee uur later dus volledig in de zon 

liggen. 

2. Leg een zonnescherm. Het dashboard absorbeert warmte. Bij 31 °C kan de contacttemperatuur op het dash-

board oplopen tot 92 °C. Leg daarom steeds een afscherming, bij voorkeur aan de buitenkant op de voorruit. 

Heb je geen zonnescherm, neem dan een handdoek of een deken. Gebruik ook zonneblinden voor je achterste 

autoruiten. Dat is ook erg belangrijk voor je kinderen, zodat ze niet verblind worden door het zonlicht. Heb je 

dat niet, dan kun je ook een handdoek aan de ruiten bevestigen. 

3. Verlucht je auto bij vertrek. Doe je ramen open en zet de ventilator of airco op het maximum. Zo jaag je de he-

te lucht die is opgeslagen in de luchtkanalen van de airco naar buiten. 

4. Zorg voor luchtcirculatie tijdens het rijden. Heb je geen airco, open dan het raam aan de bestuurderszijde en het 

raam aan de andere zijde achteraan gedeeltelijk, dit zorgt voor de beste luchtcirculatie in de auto. Pas op met 

airco. Maak het temperatuurverschil met buiten niet té groot. Als het verschil te groot is, riskeer je een lichte 

‘thermische shock’ te krijgen als je buiten komt. 

5. Neem voldoende koel water mee, zodat jij zelf ook gehydrateerd en fris kunt blijven. Voldoende drinken is al-

tijd belangrijk, zeker als je in een lange file belandt. Koop eventueel een spuitbus met water (spray) om het ge-

zicht even te verfrissen zonder te veel nattigheid. Wie lang fris water wil, kan de flesjes thuis eerst (gedeeltelijk) 

invriezen. 

Stop meer dan anders bij lange ritten. De warmte zorgt er ook voor dat je minder lang geconcentreerd kan rijden. 

Eén of twee extra tussenstops zijn dus zeker aan te raden. 
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We verblijven in de hierboven vermelde locatie.  We zijn er de enige gasten! 

We spreken de vrijdag af in Tongeren! 

In Tongeren krijgen we een gidsbeurt van een plaatselijke gids. 

We bezoeken het historische stadcentrum. 

Afspraakadres: 

Randparking De Motten - Dijk 2 Tongeren - Ter hoogte van dit adres bevindt zich de 
randparking - Uur: 13.30 uur - Dit is de randparking, verder valt daar weinig te bele-
ven, het stadcentrum is vlakbij. 

 

 

De maaltijden zijn inbegrepen vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag, dus 
geen picknick klaar te maken. 

 

Hotel accommodatie, dus met beddelakens en handdoeken. 

 

Prijs: € 200 

Overnachting, maaltijden van Vrijdag avond tot Zondag middag inbegrepen. 

 

Graag betalen, zie gegevens Blz 4, voor 5 oktober. 

 

Programma: 

De vrijdag bezoek historische stadskern Tongeren 

De zaterdag een dagwandeling die ons buiten het land voert. 

De zondag verkenning van de onmiddellijke omgeving van de verblijfplaats. 

Wijzigingen en aanpassingen mogelijk in functie van de genomen corona 
maatregelen maar we hebben er goede hoop op en de locatie is Top! 

 

Voor info: 

 Christiane, Véronique, Jean, Jacky. 
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28 juni 2020 
Zo tussen de corona pieken zijn we er 
toch in geslaagd een wandeling te hou-
den.  Dat er nood was en is aan wat 
sportieve en sociale bezigheden bewees 
de opkomst.  Ganse dag wandelaars, 
halve dag wandelaars en zelfs een halve 
wandelaar kwamen naar Diksmuide afge-
zakt. 

Waren het er nu 39 of 40 of nog wat 
meer of wat minder, een grote bende 
was het in elk geval.  Bij de ontvangst 
stond iedereen er wat onwennig bij. 

Handjes en kusjes moesten achterwege 
blijven en een beetje afstand houden 
hoorde er ook bij.  We hebben het reeds 
meermaals gezegd, en we blijven erbij, 
we houden ons aan de aanbevelingen 
van de veiligheidsraad, en ook nu dus, 
zorgen we ervoor dat de bubbels beperkt 
blijven. 

In groepjes van 10 tot 15 man en vrouw 
verdelen we ons en vertrekken met een 
5-tal minuutjes afstand.  Verwonderlijk 
hoe lang 5 minuten kan duren als je 
staat te wachten en ongeduldig bent om 
te vertrekken.  Verwonderlijk ook hoe 
ver onze voorgangers zijn na 5 minuten. 

Gelukkig is het parcours een 
“aaneenknoping” van knooppunten, mis-
lopen is zo goed als onmogelijk.  Het vol-
ledige parcours werd reeds beschreven 
door Ivan in het Lockdown Corona tijd-
perk, je vindt het nog eens op de volgen-
de bladzijden. 

 
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 

Nu is het provinciaal domein open en het 
is er even aanpassen aan de corona re-
gels.  Tafelnummer, betalen, zitten, 
wachten.  Elk in zijn, al dan niet, nieuw-
gevormde bubbel.  Ik kan jullie alvast 
geruststellen, niemand van de groep is 
nadien ziek geworden.  We zorgen voor 
elkaar en voor onszelf, we doen ons best 
de verspreiding van het virus in te dij-
ken, maar willen uiteraard ook nog wat 
genieten.  Na de lockdown is iedereen 
meer dan blij eens te kunnen vragen 
“Hoe ist!”.  Een onfortuinlijke fietser laat 
weten dat het beter is dan een week ge-
leden, maar slechter dan twee weken ge-
leden.  Allen weten ze te vertellen dat de 
“congé” niet door gegaan is.  Sommigen 
hebben de cruise van hun leven mislopen 
maar zetten vanaf nu geen voet meer op 
een boot/schip.  Momenteel gaat de ge-
zondheid voor en genieten we van de 
kleine din-
gen rondom 
en in onze 
bubbel. 

Na de mid-
dag wordt 
de wande-
ling verder 
gezet met 
aardig wat 
n i e u w e 
k r a c h t e n , 
die niet al-
leen wat 
wandelple-
zier willen 
o p d o e n , 
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maar tevens eindelijk de vrienden weer 
eens willen treffen.  Van overal in het 
vlaamse land kwamen ze, van Meigem, 
van Ichtegem, van Zedelgem, van Hoog-
lede, van Oostkamp, van Nieuwpoort, 
van Bredene, van Oostakker, van Eerne-
gem, van Ledegem, van Leffinge, zelfs 
van Oostende. 

De namiddagwandeling kan je om schrij-
ven als een oorlogswandeling.  Het oor-
logsverleden van het Diksmuidse front, 
met als uitschieter Oud-Stuivenskerke.  
De drie groepen komen mooi verspreid 
aan in het cafétaria Provinciaal Domein 
de IJzerboomgaard - ’t Land van Vlier-
bos.  Een mooi uitgestrekt domein met 
voor elk wat te beleven.  In het cafetaria 
worden de laatste weetjes uitgebreid 
toegelicht en voor het laatste drankje ge-
dronken is wordt er geen afscheid geno-
men.  Een aangename natuurvriendelijke 
zondag, die we veel te lang hebben moe-
ten missen, wordt aldus afgesloten! 

 

Zie ook het verslag 

van Ivan hiernaast 
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Zondagwandeling Juni 

De geplande zondagwandeling van april 
die door de Corona crisis werd 
afgeschaft was gelukkig niet ver van 
mijn kot. Een mooie fietstocht vanuit 
Nieuwpoort langs de IJzer tot 
Diksmuide brengt mij aan de voet van 
de IJzertoren waar de wandeling start 
a a n  d e  F r o n t z a t e ,  d e  o u d e 
spoorwegbedding naar Nieuwpoort. De 
naam Frontzate komt van de Belgische 
verdedigingslijn na de slag aan de IJzer 
van 18-23 oktober 1914. De polder 
tussen de Frontzate en de IJzer stond 
onder water nadat men in Nieuwpoort 
de sluizen had opengezet van de 
Veurne Ambacht overlaat op de 
Noordvaart om de Duitse opmars te 
stuiten. De Duitsers wilden richting 
zeehavens voor de oversteek naar 

Engeland maar de dappere Belgen deden 
wat in vroegere bezettingen van 
Nieuwpoort ook al diverse keren was 
toegepast: de onderwaterzetting van de 
polders.  Karel Cogghe uit Veurne en 
vooral sluiswachter Hendrik Gheeraert uit 
Nieuwpoort werden er wereldberoemd 
door, zijn beeltenis stond ooit op een 
bankbiljet van 1000 frank. Na zijn 
heldendaad heeft de man naar het schijnt 
nooit meer echt gewerkt, hij gaf uitleg aan 
de oorlogstoeristen en werd met plezier 
getrakteerd op gratis jeneverkes wat dan 
zijn gezondheid niet ten goede kwam. Bij 
zijn overlijden in 1925 kreeg de 
s l u i swa ch t e r  n og  e en  e c h t e 
staatsbegrafenis als laatste eerbetoon. 
Langs de oude spoorwegbedding in de 
buurt van Pervijze en Ramskapelle zijn 
nog talrijke dug-outs te zien die dienst 
deden als schuilplaats voor de troepen. 

In Kaaskerke duiken we onder de spoorlijn 
Diksmuide-Adinkerke en stappen tussen 
de rietkragen van de Vla, een woeste 
open vlakte, richting Oudekapelle. De 
graslanden aan de 
w e s t e l i j k e  k a n t 
richting Lampernisse 
behoren tot de 
Oudlandpolder en zijn 
gekend voor de 
relatief grote populatie 
grutto’s die er ieder 
jaar komen broeden in 
d e  u i t g e s t r e k t e 
weiden. Tijdens het 
broedseizoen wordt er 
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door de boeren ook niet overal gemaaid 
om deze zeldzame vogels in alle rust hun 
jongen te laten grootbrengen. Die rust is 
echter relatief, wanneer je als wandelaar 
te dicht bij het nest nadert wordt je 
getrakteerd op scheervluchten met heel 
veel lawaai. Grutto’s overwinteren in 
Portugal, in de buurt van Lissabon aan 
de Taag, en kiezen o.a. onze westhoek 
als broedgebied. We wandelen langs de 
Grote Beverdijk en volgen de Oude 
Zeedijk tot in het centrum van 
Oudekapelle. Tot 1500 jaar geleden was 
dit slikken- en waddengebied doorsneden 
met getijdengeulen, de zee kwam dus 
letterlijk tot Oudekapelle. De geleidelijke 
ontginning van het schorrengebied en 
drooglegging door de aangrenzende 
reeds bewoonde nederzettingen 
transformeerden deze streek tot 
vruchtbare polders. In oostelijke richting 
tot voorbij Nieuwkapelle bevinden zich 
de Middellandpolders tot aan de IJzer. 
Vooraleer de weg verder te zetten eerst 
nog even een kleine omleiding gemaakt 
naar de merkwaardige Groigne bunker 
die ooit dienst deed als commandopost. 
Het dak bestaat uit olifantenplaten 
bedekt met zandzakken. De bunker had 
e e n  s l a a p g e l e g e n h e i d  m e t 
elektriciteitsvoorziening, vrij ongewoon 

tijdens de oorlogsjaren. Het bakstenen 
gedeelte binnenin de constructie verhult 
echter een merkwaardig detail: een 
spitse hoefijzerboog waarin Arabische 
inscripties gekerfd zijn. De universteit 
van Dubai heeft onlangs de tekens 
ontcijferd en de vertaling zou als volgt 
luiden: “Er is geen grotere God dan 

Allah. Als je in Allah gelooft, zal je 

zegevieren zoals de zege over Tadmoor 

en Namar”. De tekst wijst dus op een 
tijdelijke aanwezigheid van Arabische 
manschappen die als onderdanen deel 
uitmaakten van het Franse leger. 

Van Oudekapelle gaat het richting Sint-
Jacobskapelle waar de pitoreske Sint-
Jacobskerk en het standbeeld van de 
pelgrim op route naar Compostella een 
uniek dorpszicht vormen van dit 
piepkleine dorp. Bij de laatste 
demografische telling waren er in 2007 
nog 96 inwoners, ’t is er hier dus altijd 
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de rust. Er valt hier anders heel wat te 
beleven, een kinderboerderij, een 
samentuin en zelfpluktuin voor wie 
ecologisch wilt tuinieren. Het café de 
IJzerboomgaard is een ideale tussenstop 
tijdens een uitstap waar je de heerlijke 
Vlierbosproducten kan proeven. Het land 
van Vlierbos is een sociaal project, een 
pluspunt voor de mensen die er een 
f un c t i e  k r i j g en  vo l g ens  hun 
mogelijkheden. Op en rond het water is er 
een speeltuin met een vlonderpad, 
eilandjes, grachten, een mini-strand en 
gazonweide, een ideale omgeving voor 
jong en oud. 

De picknick is voor onderweg, 
hangouderen zijn nergens toegelaten, dus 
stappen we verder opnieuw de Frontzate 
op richting Kaaskerke. Eens voorbij de 
kerk komt men terug in de polders met 
weidse vergezichten. Een mooie fazant 
poseert gewillig voor de fotograaf, of is 
het een uitgezet boskieken? In ieder geval 
zeker niet mensenschuw, dat belooft voor 
het najaar bij het heropenen van de jacht! 
Na enkele kilometers in 
rechte lijn slaan we af 
richting het Onze Lieve 
V r o u w h o e k j e  i n 
Stuvertjes of Oud-
Stuivekenskerke. Nog 
vóór WOI wordt de 
oude dorpskern van 
Stuivekenskerke al 
verlaten en wordt er 
enkele ki lometers 
verder een nieuwe kerk 

rustig, ook in niet-Corona tijden. Een 
bezoekje aan het volkscafé “de Gevallen 
Engel” zit er deze keer niet in, zeker 
eens een stop waard als je in de buurt 
bent. Een merkwaardige bazin, speciaal 
engelachtig interieur en een zeer 
gezellig buitenterras waar je mag 
picknicken na het aanhoren van 
duidelijke instructies: zelf je dranken 
afhalen aan de toog, de tafels opruimen 
en alles netjes achterlaten. ’t Zal voor 
een volgende keer zijn dus... 

Het laatste stuk van Sint-Jacobskapelle 
naar de IJzerboomgaard brengt ons nog 
tot bij de verwaarloosde Vliegeniers-
kapel. Deze gedenkkapel, voor de 
tijdens de Groote Oorlog neergestorte 
piloot Paul de Goussencourt, is 
beschermd maar heeft dringend een 
restaurat iebeurt nodig. Al  het 
overwoekerende struikgewas werd 
recent verwijderd, voorheen was de 
kapel niet toegankelijk. De eigenaars 
overleggen momenteel met de Vlaamse 
Overheid en stad Diksmuide om samen 
een inspanning te doen voor de 
restauratie. 

Het nieuwe Provinciaal domein de Ijzer-
boomgaard naast de IJzertoren ligt er 
verlaten bij, alleen buurtbewoners zijn 
er toegelaten en komen er genieten van 
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gebouwd. De oude kerktoren zal dienst 
doen als waarnemingspost voor het 
Belgische leger en staat in verbinding 
met de grote wachtpost Reigersvliet. Van 
hieruit kan het leger in het ondergelopen 
gebied de IJzer observeren. Het ganse 
complex staat in verbinding met andere 
achterliggende wachtposten via 
loopgraven, loopbruggen, verbindings-
gangen en prikkeldraad versperringen. 
Onwaarschijnlijk rustig is het er nu, een 
goeie 100 jaar terug was dit een fel 
bevochten en beschoten gebied, het 
contrast kan niet groter zijn. Er werd een 
herdenkingskapel gebouwd en er staan 
enkele gedenkzuilen. Ook staat er nog 
een originele demarcatiepaal, van de 
Noordzee tot de Zwitsere grens werden 
die geplaatst om de frontlijn aan te 
duiden, telkens met het opschrift: “Hier 
werd de overweldiger tot staan 
gebracht”. 

Smalle veldwegeltjes slingeren tussen de 
velden door en brengen ons naar de 
oever van de IJzer. Vlakbij staan de 
stukgeschoten petroleumtanks, na de 
slag om de IJzer 
b e h i e l d e n  d e 
Duitsers nog enkele 
stellingen op de 
westelijke oever. 
Van hieruit konden 
de Duitsers de 
stellingen aan de 
loopgrachten langs 
de IJzer onder vuur 
nemen. Ter hoogte 
van de Dodengang 
staat er nog een 

ruïne van een Duitse bunker op enkele 
tientallen meter van een Belgische 
bunker aan de meest westelijke kant van 
de loopgrachten. Ongelooflijk hoe dicht 
men elkaar kon beschieten gedurende de 
vier jaar durende stellingoorlog aan de 
IJzer. Het complex van de Dodengang is 
het laatste bolwerk uit de Groote Oorlog 
op deze wandeling, de site ligt er ook 
totaal verlaten bij nu alle musea gesloten 
zijn. Ook het café de Dodengang 
tegenover het museum is al een tijdje 
dicht maar echter niet door de Corona 
crisis, de laatste Nederlandse uitbater 
had de bierkelder omgebouwd tot een 
serieus drugslabo tot hij tegen de lamp 
liep. 

Het laatste stuk naar 
de IJzertoren stappen 
we op het nieuwe 
wandel- en fietspad 
langs de IJzeroever. 
De kilometerteller 
zegt 20 km, mooi 
gestapt voor een 
zondagwande l i ng . 
Geen après wandeling 
mogelijk, terug de 
fiets op naar 
N i e u w p o o r t . 
Gelukkig staat er 
nog een flinke 
voorraad gerstenat 
in de kelder te 
wachten om deze 
extra sportieve dag 
af te ronden, het 
resultaat van een 
beetje hamsteren, 
leek me beter dan 
een  voo r r aad 
toiletpapier. 
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De Wodanwandelingen starten dus terug op vanaf september.  Er zijn nog steeds enkele be-
perkingen waarmee we rekening moeten houden. 

1. Je moet je deelname doorgeven aan Véroni-
que.  Via mail of sms liefst, via telefoon als het 
niet anders kan. 

2. Je moet een mondmasker bij je hebben. 

3. Je moet de regels van sociale afstand res-
pecteren. 

Dit geldt uiteraard voor alle activiteiten.  Wande-
len, fietsen, andere contacten! 

Denk eraan, op het openbaar vervoer geldt 
mondmaskerplicht en in sommige gemeenten of 
op openbare plaatsen eveneens 

Zie ook bladzijde 3 voor corona maatregelen! 

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 

WANDELINGEN WODANS HERFST 2020 

2/sep 

Wenduine Hae-

rendycke Jean 

9/sep 

Nieuwpoort Vis-

mijn Didier 

16/sep 

Westende Irish 

Pub Jean 

23/sep 

Armenonville 'T 

Bosje Didier 

30/sep Zeebrugge Bad Didier 

7/okt 

B l a n k e n b e r g e 

Floreal  Later 

14/okt 

Stene Dorp Vlas-

schaard  Later 

21/okt 

Middelkerke De-

greefplein  Later 

28/okt 

VLC Bredene 

(Verjaardagen)  Later 

4/nov Duinenkerkje  Later 

11/nov Station De Haan  Later 

18/nov 

Oudenburg (Ipso 

facto)  Later 

25/nov 

Blauwe Sluis Bre-

dene  Later 

2/dec Hippo 12  Later 

9/dec 

Stene Dorp Vlas-

schaard  Later 

16/dec Leffinge Kerk  Later 

23/dec Wenduine Molen  Later 
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Van 10 juni tot 29 juli.  

10 juni - Stalhille Voor de eerste activi-
teit na het uitbreken van de Coronacrisis 
12 weken terug, zijn er 11 leden komen 
opdagen. Voor de start werd door de 
wandelleider eerst nog een korte briefing 
gegeven over de nog steeds van kracht 
zijnde coronamaatregelen. Vertrokken 
langs de Catilleweg ging het richting de 
fietsbrug over het kanaal  Brugge-
Oostende. Daar vervolgden we onze weg 
langs de Stationsstraat, om zo onder de 
spoorweg door te gaan tot aan de Bek-
edijkstraat, dewelke we helemaal volg-
den tot aan Vaartdijk-Zuid. Van daar 
ging het dan opnieuw richting de fiets-
brug, dewelke we opnieuw over staken, 
en zo onze weg vervolgden langs de 
Vaartdijk-Noord tot aan het natuurreser-
vaat De Schobbejak. Waar we terug 
wandelden richting Stalhille centrum. 

Eens aangekomen in Stalhille werd in on-
derling overleg gekozen om nog iets te 
nuttigen op het binnenterras van brasse-
rie ’t Kloeftje. 

17 juni - Nieuwpoort Stad. Net zoals 
vorige week werd door de wandelleider 
voor de start van de wandeling aan de 
15 aanwezige leden een korte briefing 
gegeven omtrent de geldende corona-
maatregelen. De wandelleider gaf ook 
wat duiding over de wandeling. Gezien 
de buienradar een niet zo schitterende 
weersvoorspelling gaf, werd de volgweg 
in functie daar van dan ook gewijzigd. 
We vertrokken langs de Handelskaai al 
over het Kattesas naar de Robert Orlent-
promenade. Deze volgden we tot in 
Nieuwpoort Bad waar we het staketsel op 
gingen. Eens we het staketsel verlaten 
hadden vervolgden we onze weg langs 
de Zeedijk. Op dit ogenblik werd ons ver-
moeden bewaarheid en begon het hevig 
te regenen. Daarom werd dan ook beslo-
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bossen terecht te ko-
men. Dit gaf aan ie-
der van ons wat wel-
gekomen afkoeling. 
Via de daar talrijk 
aanwezige paadjes 
werd de wandeling 
verder gezet richting Bredene, om ter 
hoogte van de Vossenslag onze kar te 
keren opnieuw richting tramhalte De 
Haan. Na de wandeling werd er voor het 
eerst na de Coronacrisis nog eens geop-
teerd om een bezoek te brengen aan de 
Hippo 12 waar we hartelijk werden ver-
welkomd. 

Dagwandeling van 1 juli in natuurdo-
mein de Duinpanne in De Panne. 

Daar waar de weersvoorspellingen in het 
begin van de week, voor de woensdag, 
nog onheilspellend waren, bleek bij raad-
pleging van de buienradar op woensdag-
morgen opeens dat het vanaf 10 uur 
droog ging blijven. Ondertussen waren er 

ten om ter hoogte van tramhalte Zonne-
bloem rechtsomkeer te maken en door 
de Edmond Kamplaan en de Zeemeer-
minnedreef terug te keren naar Nieuw-
poort-stad. Daar werd in brasserie de 
Vuurtoren nog een korte stop gehouden 
met in acht name van de vigerende co-
ronamaatregelen. 

24 juni - Station De Haan. Een steeds 
maar stijgend aantal leden komt terug 
om de wandelingen mee te maken. Net 
zoals de twee vorige weken gaf de wan-
delleider zijn obligatoire briefing omtrent 

Corona aan de 20 aanwezigen. Vertrok-
ken door De Haan centrum ging het naar 
La Potiniére, waar we de Normandlaan 
volgden en zo het standbeeld van Ein-
stein passeerden, om zo dan via de Bre-
toenselaan richting de Zeedijk van De 
Haan te gaan. Daar ging het dan richting 
Bredene. Aangekomen op het eind van 
de Zeedijk gingen we de Koninklijke 
baan over om zo in de Haanse duinen-
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hoogte van onze stamkroeg Hippo 12 te 
Bredene, maar die bleef in z’n auto zitten 
want hij was veel te vroeg, anders zou-
den ze verschieten. Net voor 14u stapte 
Didier uit en verwelkomde hij de groep. 
Hij nam hen op sleeptouw richting De 
Haan via de duintjes en bosjes. In De 
Haan werd de wandelleider op de vingers 
getikt, daar hij de verkeerde kant van de 
straat nam, want in deze Coronatijd 
moet je daar wel mee rekening houden. 
Dan maar een alternatieve weg genomen 
naar het strand. Eenmaal op het strand 
werd de wandelleider niet strikt gevolgd, 
waardoor er 2 groepjes ontstonden. Deze 
die halsstarrig tegen de duinen bleven 
plakken en bang waren hun voetjes nat 
te maken doorheen de vele kelletjes 
waarlangs de wandeling eigenlijk liep, 
gelukkig had ik nog een paar plichtsge-
trouwe volgers. Blij troffen we elkaar te-
rug ter hoogte van Bredene, waar we de 
wandeling afsloten op het terras van Hip-
po 12. 

echter al heel wat leden die hadden laten 
weten dat ze  forfait gaven. Toch waren 
we ’s morgens nog met zijn twaalven om 
het mooie natuurgebied van de Duine-
panne richting het Callemynbos en de 
Romeinse vlakte te gaan verkennen. 
Omstreeks 12u45 kwamen we terug aan 
bij de cafétaria van het natuurgebied, 
waar we onze meegebrachte picknick 
nuttigden. Omstreeks 14u00 was de 
start voorzien voor de tweede luswande-
ling en daar kwamen nog eens 6 leden 
op af. Deze wandeling ging dan meer 
richting de Oosthoek en het Houtsae-
gersbos. Omstreeks 16u45 arriveerden 
we dan opnieuw aan onze plaats van 
vertrek waar we op het terras nog even 
nagenoten van deze prachtig geslaagde 
en zonnige dag, om dan opnieuw de 
tram te nemen richting Oostende. 

15 juli - Hippo Bredene Met 16 ston-

den ze de gelegenheidswandelleider op 
te wachten op de hoek van de straat ter 
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ter glijdt. Zo kan je in het natuurreser-
vaat De Blankaart - samen met gids- vo-
gels spotten en observeren. Je moet er 
wel wat vroeger voor uit de veren, maar 
dat maken de prachtige zonsopgang en 
de mooie natuur met vogels die de dag 
in fluiten helemaal goed. Liever zelf aan 
het stuur van een fluisterboot? De elek-
trobootjes Koksijde01 en Koksijde02 zor-
gen voor een bijzonder tochtje op het 
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Je kan 
varen zonder een vaarbewijs en je geniet 
comfortabel, veilig en geluidloos van het 
leven op het water. 

Glamoureus kamperen 

Kamperen kan met je eigen kleine tent-
je, maar als het iets meer mag zijn, dan 
is deze een aanrader! In het mooie Heu-
velland, aan de rand van het bos, geniet 
je in alle rust van glamoureus kamperen. 
Op de glamping geniet je de vrijheid van 
het kamperen met het comfort van een 
luxe hotel. Je ruime tent staat op je te 
wachten met het nodige comfort van een 
boxspring bed, minibar, internet tv, 
houtkacheltje, wifi... Extra leuk is ook de 
verwarmde biopool en de sfeervolle ver-
warmde living dome. Of het woordje 
“Kamperen” hier nog van toepassing is, 
laat ik aan jullie kennersblik over! 

Geniet in vakantiewoning Predikhe-
renhof 

De vakantiewoning situeert zich tussen 
de Poperingse hoppevelden, aan de rand 
van de Galgebossen en op een boog-
scheut van Heuvelland en de Belgische 
kust. Een subliem vakantieoord, waar 
rustgevende stilte en de charme van het 
platteland u uitnodigen tot een onverge-
telijke en deugddoende vakantie voor 
jong en oud. Deze karaktervolle vakan-
tiehoeve is 600m gelegen van de open-
bare weg, beschikt over een grote speel-
koer en is ook toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers.  We verbleven er enkele ja-
ren geleden met de natuurvrienden. 

Provinciedomein Koolhofput. 

De nieuwste telg in de provinciedomei-
nen is de Koolhofput in Nieuwpoort langs 
het kanaal Nieuwpoort – Duinkerken. De-
ze put was in oorsprong een zandwin-
ningsput voor de aanleg van de E40. Het 
fietspad de Frontzate passeert er rake-
lings langs. Je vindt er observatiehutten 
om de vele watervogels in hun natuurlij-
ke omgeving te bespieden. Aan de rand 
van de Koolhofput, aan de kant van het 
kanaal, werd een prachtige picknick-
plaats ingericht. 

Picknick op de hoeve 

T Groenselpoortje 

Midden in de velden, aan de rand van de 
kustgemeente Middelkerke, ligt de au-
thentieke boerderij van Hans en Katleen. 
Als enige kweker van spitskool in West-
Vlaanderen doen zij deze gezonde groen-
te - die barst van de vitamine C en een 
zachte smaak heeft - alle eer aan. Ook 
vind je bij hen tal van vergeten groen-
ten. De spitskool is vrij gekend bij onze 
noorderburen, maar in België raakte ze 
in de vergeethoek. Daar brengen Hans 
en Katleen graag verandering in. Sinds 
2015 kweken ze spitskool, en dit volgens 
de regels van de kunst. Dankzij hun ode 
aan de kool, associëren we de kust 
voortaan ook met groenten in plaats van 
alleen vis. Ook andere vergeten groenten 
groeien welig op hun velden. Van rode, 
witte, savooi- en bloemkool tot broccoli, 
prei, rapen, bonen, erwten, asperges, 
sla, radijsjes en pijpajuin. 

Kom en geniet van een rijkelijk gevulde 
picknickmand vol met hoeve-en streek-
producten bij hen in het midden van hun 
hoeve!! Tijdens de picknick kan je genie-
ten van de rust en het verre landschaps-
zicht. Bij slecht weer kan je terecht in 
het Picknick-huisje!! Een klein gezellig 
huisje waar je in alle rust kan genieten!! 

Genieten van de rust en stilte. 

Een fluisterbootje is een geluidsarm eco-
logisch bootje dat zachtjes over het wa-



 

20  De Natuurvrienden Oostende 

Benodigdheden: 
 400 ml visfond Lacroix 

 1 dl witte wijn 

 Sap van 1 limoen 

 400g zalmfilet 

 2 sjalotten 

 2 el bloem 

 200 ml room 

 250 g champignons 

 2 el dille + extra ter afwerking 

 200 g grijze garnalen 

 300 g tagliatelle 

 P + z 

Bereiding: 
1. Breng de fond en de witte wijn en het limoensap aan de kook. 

2. Verminder het vuur en gaar de zalmfilet 5 min. in de bekomen bouillon. 

3. Haal de zalmfilet uit het kookvocht, leg in een kom en giet de bouillon erover. 

4. Smelt wat boter in diezelfde kookpot en stoof de in schijfjes gesneden champig-

nons gaar en zet opzij. 

5. Smelt opnieuw wat boter in diezelfde kookpot en stoof de fijngesnipperde sjalot-

ten. 

6. Voeg de bloem toe en roer goed tot een roux, bij beetjes de bouillon toevoegen 

en blijven roeren tot je de gewenste dikte bereikt. 

7. Voeg de room en de dille toe en kruid met p & zout. 

8. Verwijder het eventuele vel van de zalm, breek de zalm in stukjes en voeg bij 

de saus samen met de champignons. 

9. Kook de tagliatelle volgens de instructies op de verpakking. 

10.Verdeel de pasta over de 4 borden, schenk er wat saus over en werk af met de 

garnalen en extra dille. 

Smakelijk 


