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Bezoek aan de Westhoek, 18 oktober 2013

In restaurant De Nonnenbossen werd er gestart met een gezellig middagmaal

Vanuit gans de provincie kwamen we afgezakt naar de Westhoek, meer bepaald de 
Nonnebossen in Zonnebeke.  Zelfs al was de regio gekend door een wielertoerist, toch 
waren de Bruggelingen wat verdwaald. Was het nu Nonnebossen Oost, Nonnebossen 
West? Dankzij de mobiele telefoons werd de plaats van afspraak  gevonden.

 

Afspraak aan de Nonnenbossen

11.30 uur het uur waarop we afgesproken hadden 
aan het restaurant met de naam Nonnebossen. 
Het restaurant ligt aan de rand van een bos, 
waar vroeger ooit een abdij was gevestigd: een 
vrouwenklooster. Van de abdij is niets overgebleven 
en nonnen in de bossen zijn er ook niet meer. 
Om 12uur werd ons het middagmaal geserveerd: 
soep, hoofdgerecht en een dessert. 

Met de huifkar in de Westhoek

Na het middagmaal zouden we per huifkar een 
trip maken in de bosrijke omgeving. De tocht zou 
enkel onderbroken worden voor een bezoek aan 
een museum en een ambachtelijke bakkerij. We 
genoten van de groene omgeving, het landelijk 
karakter rond Ieper en het trage ritme van de 
paarden. Een oase van rust werd ons aangeboden, 
even ontsnappen uit de rush van elke dag met zijn 
vele auto’s en lawaai.

Van  een vorige uitstap in de regio wisten we al 
dat Ieper een zwaar oorlogsverleden heeft. De 
herdenking van 14-18 komt momenteel  uitgebreid 
aan bod in de media. in 2014 wordt veel aandacht 
besteed aan de 100ste verjaardag van de eerste 
wereldoorlog. Naar regio Ieper gaan zonder een 
blik te werpen op de zwarte geschiedenis van de 
regio, dat konden ook wij niet laten.

Een klein stukje geschiedenis
In de zomer van 1915 hebben de Duitsers een 
onbelemmerd zicht over de Britse frontlijn. De 
Duitse stelling zit op het Hooge, een gehucht  dicht 
bij Ieper.  De Britse positie is wankel geworden.  
Met een beperkte maar doelgerichte aanval 
proberen de Britten deze versterkte Duitse stelling 
uit te schakelen. Op 19 juli 1915 brengen ze 1700 
kg springstof tot ontploffing in een tunnel. De 
geallieerde bestormen meteen de ontstane krater, 
die later aangeduid wordt als de Hooge Crater.

Het museum is gevestigd in een kapel .  Deze kapel 
werd gebouwd begin jaren 20 recht tegenover de 
Hooge Crater Cemetery. Het kerkhof kwam er ter 
nagedachtenis aan de vele gesneuvelde soldaten 
in de eerste wereldoorlog gedurende 4 jaar op de 
slagvelden van het Hooge. 

De Hooge crater

We bezochten het museum ‘de hooge crater’. Er was 
geen gids dus een woordje uitleg over het museum 
is dan hier wel op zijn plaats. In de gerenoveerde 
kapel konden wij kijken naar de verzameling 
oorlogsmateriaal  uit WOI. Twee mensen hebben 
hun uitgebreide collectie samen gebracht in het 
museum. We zagen veel wapentuig, de verschillende 
uniformen en uitrustingen van alle legers die aan de 
vier jaar durende veldslag hebben deelgenomen. 
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In de glazen kasten konden we zeldzame militaire 
kledij van de troepen  bewonderen.

Na het bezoek aan het museum konden we onze 
dorst lessen in wat genoemd wordt het themacafé. 
Het café is gehuisvest in het oude wijkschooltje. 
Op de achtergrond hoorden we muziek van 
doedelzakspelers, die aan het oorlogskerkhof een 
ode brachten aan de vele slachtoffers. 

De trip werd vervolgd....

Een bezoek aan de ambachtelijke bakkerij zou onze 
volgende tussenstop worden.  De paarden trokken 
verder langs landelijke wegen tot wij in het gehucht 
Zandvoord, een klein landbouwdorp, aankwamen. 
Wisten jullie dat er in het  dorp een bekende vader 
werd geboren? Romain Brel, de vader van Jacques 
Brel de bekende chansonnier  werd hier geboren. 
Aan het geboortehuis staat een gedenkplaat.
Wij dachten een afspraak te hebben met de 
ambachtelijke bakkerij van het dorp, maar wat 
bleek. De bakker wist van niets. 
De bakker of herbergier? Beide beroepen worden 
in de bakkerij gecombineerd. Naast de bakkerij 
kunnen dorpelingen hun dorst lessen in het café: 
De lustigen boer.
De man stond er alleen voor en kon ons geen uitleg 
geven over het bakken van een brood. Jammer.... 
Er zat niets anders op dan gezellig samen zijn met 
een drankje geserveerd door den ‘bakker’ . En 
om het misvestand goed te maken, mochten wij 
proeven van zijn koekenbrood.  De koekenstutten 
gingen de tafel rond. 
We stapten voor de laatste keer de huifkar op en 
verlieten het kleine dorp. We keerden terug naar 
het restaurant. We sloten de dag af met een rijkelijk 
gevuld bord. De kennismaking met de Westhoek 
was rustig en verrassend verlopen.    

In de huifkar meegenieten van de streek 

Bezoek aan het museum De Hooge Crater

In het museum de sfeer van de Groote 
Oorlog ervaren

In herberg De Lustigen Boer gingen de 
koekestutten vlot de tafel rond

Met de huifkar op stap, betekent ook galant 
zijn voor elkaar .... 



6 december 2013 ... 

Tijdens de nacht van 5 op 6 december kregen we te maken met een heuse storm, de 
Sinterklaasstorm. Benieuwd als het stormweer invloed had op de prestaties van de 
sportievelingen van ‘t SPOOR beweegt?  Je leest er alles over in ons verslag ...

Jawel, op sinterklaasnacht kregen wij één van de 
zwaarste stormen in jaren. De storm viel samen 
met springtij, waardoor het kustwater een extra 
hoge stand bereikte. Oostende kreeg te kampen 
met het hoogste waterpeil sinds de Watersnood 
van 1953. Het water kwam tot op 6,33 meter 
boven de zeespiegel. De Sint en zijn knechten 
hebben die nacht rukwinden van meer dan 80km 
per uur moeten trotseren om de kinderschoentjes 
te vullen. Gelukkig ging de storm tijdig liggen en 
vonden de deelnemers van ’t Spoor beweegt vlotjes 
de weg naar de plaats van afspraak; het Torhoutse 
Bowlingcenter. 

En er waren terug heel wat sportievelingen aanwezig 
voor onze jaarlijkse bowlingactiviteit. Bij een warme 
tas koffie werd er gezellig bijgepraat. Eens de groep 

voltallig, diende ieder van ons in actie te komen. 
De groep werd opgedeeld in 3 verschillende teams. 
We trokken alvast de bowlingschoenen aan, wij 
waren er helemaal klaar voor. Het startschot werd 
gegeven. Nauwlettend werd de juiste bal gekozen. 
Er was een heus teamgevoel op te merken; de 
teamgenoten werden gesteund met raad en daad 
en de ‘high fives’ deden de ronde. Onze conclusie: 
bowlen is en blijft een leuke doe-activiteit, zeker 
als het buiten stormt :)
Naar jaarlijkse traditie werd de sportieve namiddag 
afgesloten met pannenkoeken à volonté.  
En voor wie het thuis ook wil proberen, hierbij 
alvast een goed receptje.  Smakelijk !

Recept flensjes voor 4 personen
Bron:  Ons Kookboek, KVLV, 1985, vijfde druk, pg 
305.

Ingrediënten:
200 gr zelfrijzende bloem
½ liter melk
30 gram kristalsuiker
1 pakje vanillesuiker
4 eieren (mogen er ook minder zijn)
50 gram boter

Zeef de bloem en meng ze met de suiker.

Maak een kuiltje waarin u de eieren en de melk 
door elkaar klopt. Meng langzaam met de bloem 
tot een homogene massa.

Boter de pan in en zorg dat de boter en pan goed 
heet zijn, en giet een lepel deeg in de pan.

Maak de rand van de pannenkoek los. Als de 
bovenkant droogis, keer je de pannenkoek om. 
Laat de andere kant nog eens halve minuut 
bakken. Bestrooi met suiker.... en smullen maar!





‘t Spoor beweegt is mogelijk dankzij de steun van 
Belgacom

het team van ‘t SPOOR 
wenst jullie allen 
een goed 2014 !


