
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de midweek : 14 tot 18 maart 2016 Te Oostende 
Afstand : 3 wandelingen van + – 5km Verblijf: Vayamundo 
Aantal deelnemers : 41 Het weer : Meestal zonnig en droog, 9 gr. 

 
Traditiegetrouw hielden wij ook dit jaar onze midweek aan zee die, afhankelijk van de paasperiode, vroeger viel 
dan gewoonlijk.  Wij hadden de dagen tevoren dan ook onze bedenkingen bij het weer.  Gelukkig totaal 
onterecht, zo bleek, het bleef droog en meestal scheen zowaar de zon.  Enigszins buiten de wind was het zelfs 
goed vertoeven.  
 
Zoals steeds bracht de bus van Violettacars ons zonder problemen ter plaatse en de ontvangst in het hotel was 
prima geregeld.  Na de ons aangeboden koffie konden wij over de ons toegewezen ruime kamers – met 
zeezicht –  beschikken.  Onze lijndansers van Samancha konden na het lekkere avondmaal reeds beschikken 
over de hun ter beschikking gestelde danszaal.  Zij lieten het dan ook niet aan hun hart komen; de beentjes 
werden meteen gestrekt.  
  

 
 

De volgende namiddag was het tijd voor onze eerste wandeling.  De kusttram bracht ons naar Bredene.  
Vandaar stapten wij met een gezapig tempo – met een dertigtal deelnemers – de wandelknooppunten 57- 55 
en 53 volgend langs de Driftweg en daarna door de Duinbossen tot in De Haan met zijn Belle-Epoquecentrum 
en het geklasseerde stationnetje.  In een van de weinige overgebleven café s werden wij (na wat aandringen) 
toch bediend.  Blijkbaar vindt men het niet meer overal de moeite - of te veel werk ? – om een groepje van 30 
man te bedienen.  Liever steen en been klagen dat de zaken niet goed gaan!   
 

 



 

De tweede wandeling (het was reeds woensdag), deden wij vanaf Middelkerke-Bad, over het verharde pad 
dwars door de Warandeduinen tot in Westende-Bad.  In het plaatselijke café werden wij ditmaal (graag) op 
onze wenken bediend.  Onze Frans was ons onderweg komen vervoegen zodat wij samen met nog een paar 
andere bezoekers reeds met 33 vrouwen en mannen waren.   

Voor onze derde gemeenschappelijke wandeling (wij waren ondertussen met 36) waren wij van de tram 
gestapt aan de halte “Duin en Zee” en stapten naar het Fort Napoleon.  Het geheel was wel gesloten maar van 
op de passerelle over de binnenkoer kregen onze wandelaars een goed zicht van de 2,65 m dikke muren. De 
ruwbouw is in 1811 opgetrokken met maar liefst 8,1 miljoen handgevormde bakstenen; in één jaar!  In 1813 
was het fort helemaal klaar maar het heeft nooit een aanval moeten doorstaan.  De overzetboot bracht ons 
terug naar de andere oever.  Mooi was dat.  Daarna stapten wij tot in het stadspark waar wij een plaatsje 
vonden in de zelfbediening.  Aan het station namen wij de tram terug naar het hotel.  
 
 ‘s Vrijdags was het weer tijd om onze koffers te pakken en na de middag stapten wij terug op de bus 
huiswaarts.  Het was een goeie midweek geweest, daar was iedereen het over eens.   
 
Onze Harry, maakt nog een fantastische fotoreportage dienaangaande.  Nog een paar weken geduld en dan 
zeker bekijken op onze website.  Beelden zeggen meer dan woorden. 
 
Lucien 
 

 
 

 


