Wandeling in Kortgene bij het Veerse meer,
Alle dorpen op Noord Beveland hebben een eigen strandje en worden door de
gemeente goed verzorgd , zoals een bank die werd opgeknapt en struikjes
werden verwijdert omdat daar altijd veel rotzooi rondom lag van restanten
nachtelijke feestjes en het er nu keurig uitziet.
Wij zijn er blij mee en velen uit het dorp.
Het is een hele leuke kleine boswandeling en begint aan de Havenweg richting
het villapark van de Paardekreek , naar het strandje van Kortgene over een
mountainbike pad, met hobbel de bobbels en met vele kronkels . En je loopt
terug tussen de landbouwvelden met als achtergrond het dorp met kerktoren.
(1,15 uur )
Het bospad is Breed genoeg om soms de fietsers te laten passeren.
Je wordt verrast 2x met een uitzicht over het Veerse meer, waar ik hoop dat de
gemeente nog eens een paar boomstronken neerlegt zodat je er zittende kan
genieten van het zonnetje en het uitzicht.
Er liggen in het bos vele takken van omgevallen bomen.
Van die takken worden er wel eens zomaar ludieke hutjes gebouwd die dan
weer door regen en wind verdwijnen.
Maar nu stond er zomaar op het strandje deze mooie pergola.
Kundig en stevig gemaakt. Het was een kunstwerk.
Ik maakte een foto en stuurde die door naar bekenden hier in het dorp
Kortgene.
Het bleek al snel dat velen het ook gezien hadden en leuk vonden.
We gaven het de naam “klein Tahiti”.
Maar 2 dagen later kreeg ik de foto gestuurd “klein Tahiti ” was al ten gronde ,
de takken liggen er nog.
Jammer jammer jammer, dat zoiets leuks zo kort maar mocht staan.
Daarom dit schrijven omdat ik hoop dat het aandacht krijgt en de
vernieler zich achter de oren zal krabben waarom dit vernield moest worden.
Joke Smit

