Leren arrangeren in de Zwinstreek
Ervaringen elders in het land leren dat recreanten van een bijzondere streek ook iets bijzonders, iets
extra's verwachten. De Zwinregio biedt vele kansen daarop in te spelen met bijvoorbeeld het ontwikkelen
van arrangementen op het gebied van natuur- en cultuurgerichte recreatie met oog voor hoeve- en
streekproducten.
Om initiatieven in die richting te stimuleren, zoeken we in het kader van de cursus naar mogelijke
samenwerkingsverbanden en ideeën voor arrangementen.
Naam arrangement: Fietsen in en rond de Groe ........................................................................
Voor wie: (aantal, voor iedereen?) iedereen, in verband met bezoek brouwerij minimaal 10
personen. ................................................................................................................................
Duur: van 09.00 u – 16.00 u elke willekeurig dag. ....................................................................
Kostprijs: In dit arrangement van € 23,50 per persoon is begrepen:

Huur fiets


2 x Kopje koffie/thee met paptaart, bezoek aan musea en winkeltjes



Bezoek Brouwerij Marckenstein (minimaal 10 personen)

Niet inbegrepen zijn de lunch bij de Drie Koningen en het drankje bij De Vijf Weeghen. Bijgaand een
overzicht van de lunchkaart van de Drie Koningen.
Beschrijving:

Lengte 35 km.
Start fietsen bij de Drie Gevels, Badhuisweg 58 in Cadzand. We maken gebruik van de knooppunten
kaart van West Zeeuws Vlaanderen.
De te volgen nummers zijn: 33 – 34 – 38 – 41 – 12 – 11 – 15 – Groede - 17
Tijdens deze route passeert men het Naropa Instituut in Cadzand (tussen punt 34 en 38].
Dit Boeddhistisch centrum ligt na ongeveer 800 meter links aan de Vierhonderdpolderdijk. De
geschiedenis gaat terug tot in de Tweede Wereldoorlog toen de Duitse bezetters er een kampement
hadden. Na de oorlog zetelde er respectievelijk een Hervormd vormingscentrum, een vakantiecentrum
voor Engelse scouts en een AZC. Op het terrein vindt men allerlei bouwwerken uit al deze periodes.

Tussen punt 11 en 15 passeren we Groede podium. In de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers er
een bunkerdorp ten bate van de kustverdediging. Na de oorlog ontstond er een speeltuin met
hertenkamp en een uitspanning. Onlangs is het geheel gerenoveerd. U kunt hier een rondgang over het
terrein maken.
Stoppen in Groede en bezoeken van Het Vlaemsch Erfgoed, hier krijgt men koffie met paptaart en kan
men een bezoek brengen aan alle musea en winkeltjes in de Slijkstraat.
Lunch is gereserveerd in De Drie Koningen, Markt 30 in Groede. Aansluitend is een rondleiding gepland in
de Brouwerij Marckenstein aldaar.
De weg wordt hierna vervolgd in de richting van nr. 17 – 43 – 42 – 17 – 13 – 12 – 11 – 10 – 37 – 32 –
33.
Onderweg komt men vlak langs Buurtschap Scherpbier (nr. 42), een voormalige schans, gebouwd in de
80-jarige oorlog (1568 – 1648) en genoemd naar het schrale dunne bier dat de manschappen hier
kregen.
In Nieuwvliet bij de Vijf Weeghen, Lamspinsdijk 2 tussen de nummers 12 en 11 kan men iets fris
nuttigen.
Dit arrangement kan men boeken via de Drie Gevels.
Peter Heere
Froukje de Vries

Lunchkaart De Drie Koningen:
Toast paddenstoelenmix
Wrap met zalm
Tomaat garnaal
Salade geitenkaas
Assortiment gerookte vis met toast
Uitsmijter ham/kaas
Omelet ham/kaas
Boerenomelet
Tosti ham/kaas
Broodje warme beenham
Huisgemaakt pizzabroodje
Broodje gezond
Broodje gerookte zalm
Broodje garnalensalade

€10.50
€10.50
€9.50
€12.50
€12.50
€7.50
€7.50
€8.50
€8.50
€11.00
€7.00
€7.00
€10.50
€14

