
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de midweek van 23 tot 27 maart 2015 Te: Mariakerke-Oostende 
Afstand :  totaal ongeveer 15 km Samenkomst : Vayamundo 
Aantal deelnemers : 39 Het weer :  Bewolkt en winderig 

 
Bij aankomst, in de namiddag van maandag 23 maart, werden wij bij het uitstappen van de comfortabele bus 
begroet door een stralend zonnetje en een prachtige zee.   
 

Nadat iedereen zijn ka-
mer gevonden had in 
het prachtig hernieuw-
de hotel werden wij ver-
welkomd met een tas 
koffie. Tijdens die gele-
genheid kreeg onze 
groep een vaste plaats 
in de eetzaal. Tijdens de 
ganse midweek hadden 
onze senioren overigens 
niets dan lof over de 
aangeboden maaltijden 
en het verblijf in het 
algemeen.  

 
Na een vrije voormiddag  begonnen wij op dinsdag met  ongeveer 28 globetrotters aan onze eerste wandeling 
van de week.  Wij volgden de Duinenstraat tot aan het Provinciaal Domein Raversijde.  Van op de Duinenweg -
even verder- hadden wij een goed zicht op de goed bewaarde bunkers van de Atlantikwall uit de Tweede 
Wereldoorlog.  Nog een paar kilometers verder hadden onze wandelaars de keuze om de kusttram terug naar 
het hotel te nemen of  langs de Zeedijk te voet terug te keren, wat de meesten ook deden.  

 



 

De dag erna reden wij met de tram tot in Westende-Bad om langs goed verharde paadjes door de Warande-
duinen richting Middelkerke te stappen.  Na het vinden van een geschikte drankgelegenheid, wat in dat seizoen 
niet vanzelfsprekend was, maakten wij weer dankbaar gebruik van de kusttram.  Het was nog steeds droog 
gebleven.  

 
Ons geluk met het weer zou echter niet blijven duren.  Onze laatste volledige dag van deze midweek viel bijna 
letterlijk in het water, het regende niet alleen, er stond ook een ongemeen harde wind.  In de namiddag was het 
wat droger en er werd besloten om een korte stadswandeling door Oostende te maken. Na een bezoekje aan 
het Leopoldpark konden wij in het Maria-Hendrikapark, met zijn mooie vijvers, in de zelfbediening terecht voor 
een tas koffie of een biertje alvorens terug te keren naar ons verblijf.  

 
De laatste avond werd er uitbundig gedanst, niet in het minst door onze lijndansers van Samancha.  
 
De volgende dag was het feestje voorbij en bracht Violettacars ons in de namiddag veilig naar huis. Op alge-
mene vraag namen wij reeds een optie voor volgend jaar. 
 
Lucien 
 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be 

 


