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: In VERVOERing door de Zwinstreek per huifkar of golfkar
KOETSEN DE ROODHUYSHOEVE - HUIFKARDAMME
Voor wie: (aantal, voor iedereen?) per huif max. 18 volwassenen, meerdere
huifkarren mogelijk. Voor iedereen maar PLUSPUNT: minder mobiele personen of
personen met fysieke beperkingen kunnen de streek verkennen op alternatieve wijze
(ipv fiets)
Duur: vanaf 11u – 17u
Locatie: Damme en omgeving
kostprijs: vanaf 65.00 euro/pers.
Beschrijving: Huifkartocht in Damme, Oostkerke en omgeving met begeleiding –
Dagarrangement



Start 11u: op de markt van Damme met een warm onthaal



Rondrit langs een deel van het overgebleven berijdbare stuk van de
Damse omwallingen, onderweg een woordje uitleg over het ontstaan

van Damme en de zwinstreek



11u30: bezoek aan de Staats-Spaanse linies met een wandeling door
het natuurgebied. Uitleg over de linies



12u15: per huif richting Oostkerke – onderweg houden we nog even
halt om de vogeluitkijkpost te bezoeken en een glaasje Damse elexir te
nuttigen



13u: picknick te Oostkerke met streekproducten zoals Damse Mokke,
paté van Brugse Zot, damse boerenworstjes, perelaeresap, Dams
boerenbrood,…



14u: volkspelen met een streekbiertje (pûtebak, sjoelbak, kegelen,…)





15u: vertrek richting schaapsherder met de kudde en zijn
herderhonden.

Uitleg van de herder over de geschiedenis van de schapen en het
belang van de schapen vroeger, rassen, vegetatie, voordelen van
begrazing in kwetsbare gebieden, herderhonden en hun opleiding,…



Einde voorzien rond 17u terug op de markt van Damme

 Arrangement voor elk weertype!

