Wat te doen bij verschillende weertypes?
1. Fietstocht ter Poldertorens
Bij minder zonnig weer is de fietstocht ter Poldertorens een uitgelezen moment. De tocht loopt over
ongeveer 25 kilometer met voldoende haltes voor het lezen van de uitleg. Dit is ook mogelijk met
kinderen vanaf 10 jaar.
2. Tocht der Poldertorens per minibus
Bij minder goed weer voorzien we een minibus met vertrek aan ‘De Rietkant’ om 10 uur. Hier leggen
we de nadruk op recreatie en het zintuiglijke, meerbepaald de smaak. Onze eerste halte is het ‘For
Freedom’ museum te Ramskapelle waar we zeker een deskundige uitleg zullen krijgen. Na het
bezoek toeren we verder naar café ‘De vouwte’ voor het proeven van het trappistenbier Westmalle,
bruin of blond, in combinatie met een volksspel. De scores van de deelnemers houden we telkens bij.
Na deze zetten we onze tocht verder richting Oostkerke om halt te houden in eet- & speelhuis ‘De
Knotwilg’ voor het eten van een heerlijk belegd stokbrood en dit vergezeld met een streekbier
‘Maerlant’ of ‘Uilenspiegel’. Ondertussen maken we gebruik van de uitgestalde volksspelen.
Na de scores bijgehouden te hebben, toeren we verder naar de volgende platte toren van Damme.
We houden natuurlijk ook even halt op de markt om een kort historische uitleg. Café ‘Het wapen van
Damme’ verwelkomt ons bij het zien van zoveel dorstige mensen. Het labyrint is een passend spel na
de vorige biertjes. We vergezellen ons van Abijbier, Grimbergen blond of bruin voor de liefhebbers.
Een koffie of frisdrank wordt uiteraard niet geweigerd. Zodoende vervolgen we onze weg richting
Lissewege. Nodige uitleg volgt op de markt onder het toeziend oog van café ‘Onder de torre’. Hier
wacht ons een kriekenbier of geuze en dit terug met een volksspel.
Deze tocht loopt op z’n einde. Alvorens terug naar ons vakantieverblijf te trekken, maken we de
winnaar bekend van de volksspelen. Dit zeer passend met een magnum bierfles naar keuze. Kostprijs
van het hele gebeuren: € 51.00 euro per persoon, alles inbegrepen. Ook de houten kop daags nadien.
3. De vroommroute per vespa
De tocht brengt je in Knokke-Heist, Damme, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis. Een ware ontdekking
op de grens van strand en polders in Vlaanderen en Nederland.
Wij maken gebruik van de breng- en afhaaldienst van ‘Ben’s-Bike’, zodoende laten we de vespa’s
leveren ter plaatse. Kids achterop en vertrekkerklaar met zwemgerei in de opbergruimte. De gratis
bijgeleverde vroommroute leid je door de Zwinregio om dan iets te eten te Damme. De kids kunnen
de schattenjacht doen in ‘Huyse de Grote Sterre’.
In de namiddag brommen we naar de openluchtzwembad ‘De Raan’ om vervolgens de dag af te
sluiten op het terras van ‘De Rietkant’. Kostprijs: € 130.00 euro (2 vespa’s + 4 helmen).
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