
WANDELCLUB KOMPAS                                                      OKRA LEUVEN CENTRUM 

 

Verslag van de midweek                                                               Te Nieuwpoort 

Van 18 tot 23 maart 2013                                                                  Hotel Sandeshoved 

 

Aantal Deelnemers: 40 

 

Het weer:  Koud en regenachtig 

 

 

 

Dit jaar was het onze veertiende midweek aan zee,  waarvan nu reeds de vijfde in Nieuwpoort.  Het 

weer liet het zowat afweten,  maar wij konden toch iedere namiddag gaan wandelen zonder dat er 

gebruik moest gemaakt worden van de telkens meegenomen paraplu's. 

 

 
 

De eerste wandeling ; op dinsdag 19 maart ; vertrek aan het hotel omstreeks 14u15. 

Met 22 personen namen wij de kusttram richting de Panne tot de halte Sint-Idesbald.  Vandaar 

stapten wij naar de Zeedijk en volgden de knooppunten van de kustwandelroute.   We vonden het nr. 

25 en gingen dan richting de nummers 26-27-28-29-20-19 en 18  Dat laatste nummer is aan het 

domein van de Vlaamse Gemeenschap genaamd De Nachtegaal 

Na een welgekomen verpozing in de cafetaria , stapten onze senioren naar de halte Kerk om de tram 

terug te nemen.  Het was een afwisselende wandeling, met als enige hindernis een grote plas, waar 

wij enige kreativiteit dienden te gebruiken om geen natte voeten te krijgen.  Maar Fons en Magda, 

twee leden van onze club die op bezoek waren gekomen om mee te wandelen, waren zo tevreden 

over de ervaring van deze dag, dat ze beloofden om volgend jaar zeker deel te nemen aan onze 

midweek. 

 



 

 
 

 

De tweede wandeling; woensdag 20 maart. 

Onverwachts kregen wij bezoek van drie knappe damens van Samancha ,  namelijk;  Martine,Frieda 

en Annie. Zij waren natuurlijk welgekomen en namen deel aan de wandeling van deze namiddag. 

Ditmaal stapten wij van aan ons hotel naar de Ijzermonding en namen de overzet naar het 

natuurgebied Hennepolder.  Weer maakten wij gebruik van het knooppuntennetwerk, langs de 

volgende nummers:  85-6-77-75-en 73.  Het parcours liep langs verharde en deels niet verharde 

wegen en pas aangelegde paadjes tussen de duinen.  We passeerden het strand van Lombardsijde en 

stapten zo verder tot in Westende -Bad .  Na een drankje in een café aan de tramhalte, spoorden wij 

terug naar Nieuwpoort.  We hadden 7 km gestapt! 

 

 



 
 

De derde wandeling op donderdag 21 maart. 

Wij namen weer de tram richting de Panne,  maar nu stapten wij af aan de halte Centrum. We 

stapten naar de Zeedijk en gingen daar naar de richting van de Franse grens.  Zo ver gingen wij niet,  

maar wij volgden weer de knooppunten. Die brachten ons langs een verhard pad tot paal nr. 2 en 

vervolgens naar nr. 1  Daar volgde een verassing: De wandelroute was overstroomd en er was een 

omleiding voorzien, die eveneens overstroomd bleek !    Met wat improvisatie en een goede G.P.S. 

van Frans geraakten wij -zij het met wat vertraging op onze bestemming ; de Nachtegaal, maar daar 

blijken ze te sluiten om 17u (in dit seizoen) dus moesten wij ergens anders iets zien te drinken, wat 

gedeeltelijk lukte. 

 

 

 
 

Vrijdag was weer  valiezen pakken geblazen en om 13u30 stapten wij tevreden over deze midweek 

op de bus van Violetta Cars, naar Leuven. 

 

Lucien 

 

 

 

 


