Wandelclub “KOMPAS”

Verslag van de wandeling op : 22 tot 26 maart 2019
Te : Oostende
Samenkomst : “Vayamundo”
Afstand : 3 x 5 km
Aantal deelnemers : 41
Weersomstandigheden : Varia

Het was reeds de 19de midweek van onze wandelclub. En weer
waren wij met een veertigtal personen, weliswaar niet allemaal
dezelfden als 19 jaar geleden.
Na de gebruikelijke files onderweg kwam de bus toch nog in de
vroege namiddag toe aan het hotel Vayamundo in Mariakerke. Na
de verwelkoming en het aangeboden koffietje zochten wij onze
kamers/appartementjes op, waarna het reeds tijd was voor het
eerste avondmaal. Zoals steeds was er niets te kort. Mijn
vrouwtje had mij ‘s morgens min of meer op de weegschaal
gedwongen. Ietsje
minder volle borden was dus de boodschap. Niet
altijd vanzelfsprekend. Maar allee.
Wegens omstandigheden was deze midweek eigenlijk
een “midweekend” geworden of zoiets. Van vrijdag
tot dinsdag. Het was dus behoorlijk druk in het
hotel. Maar er was wel “ambiance” met muziek en
dans.
Het waren er zowaar bierfeesten.
De
opluistering gebeurde door het ensemble “Het Klein
Muziekske”.
De volgende dag (zaterdag) deden wij in de voormiddag
een duinenwandelingetje (kwestie van de wandelspieren
wat los te maken) en na de middag een rondgang langs de
promenaden van Oostende.
Dit met behulp van
knooppunten 65-63-64 en opnieuw 65. Iets gebruiken
deden wij in de cafetaria van het immer mooie Maria
Hendrika Park.
‘s
Zondags
namen wij de
kusttram tot
halte “Weg naar Vismijn”. Op de Hendrik Baels kaai
gekomen keken wij verbaasd naar het contrast tussen:
aan de linkerkant de vissersboten, in het midden van de
brede weg verroeste masten en hopen visnetten en aan
de rechterzijde de aller modernste appartementen, een
deel reeds in gebruik en anderen nog in opbouw. De
kostprijs stond (wijselijk?) nergens vermeld. Verder
stappend bevonden wij ons al snel op de Spinoladijk. Het

was mooi weer en het zicht was er
prachtig. Langs de Victorialaan
stapten wij nog in de richting van
de
Vuurtorenwijk
en
“De
Oesterput”.
De afronding van
deze mooie wandeling gebeurde in
het café “Tivoli”. Dit prachtige
volkscafé zoekt ook weeral een
overnemer. Benieuwd of het zal
blijven bestaan?
‘s Maandags was het een ander paar mouwen. Een krachtige wind deed de geplande wandeling bijna
in het honderd lopen. Maar een ingekorte versie door de beschutting van de duinen in Bredene was
goed te doen en het viel dus nogal mee. Vooral omdat de cafetaria “Hippo 12” ons bijzonder goed
ontving. Een pluim voor de uitbaters. Dat mag ook eens gezegd worden.
De volgende morgen was het weer valiezen pakken geblazen. Even
na de middag was Violettacars op de afspraak. De thuisreis verliep
verrassend vlot.
Zo, deze rare “midweek” zat er weer op. De reservaties voor de
twee volgende jaren liggen ook al vast, geen weekend meer. Dus
“Bij leven en welzijn” tot dan.
Lucien

