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: Scharrelen, sneukelen, struinen, speuren en snuiven in
de natuur ..........................................................................................................
Voor wie: (aantal, voor iedereen?) 10 kinderen van 6 t/m 10 jaar ..................
Duur: 1,5 uur ....................................................................................................
Kostprijs: € 7,50 ..............................................................................................
Beschrijving:
Arrangement 1: Speuren en sneukelen op Landgoed In de Morelleput Nieuwvliet
Kinderen gaan op speurtocht en komen door vragen op te lossen langs allerlei spannende plekjes op het
Landgoed. Daarbij moeten ze zelf zoeken, graven en vinden. Met de vondsten maken ze hun eigen
museum. Daarna nemen ze de vondsten mee naar huis.
Wanneer: elke woensdagmiddag (april t/m september): van 14.00 – 15.30 uur
Wie: kinderen van 6 t/m 10 jaar
Kosten: 1e kind € 7,50, 2e kind €6,50 ( incl. drinken)
Reserveren is aanbevolen, want vol =vol bij 10 kinderen: tel. 06 40415686
Meedoen is op eigen risico en trek je oudste kleren aan.
Verjaardagspartijtjes zijn ook mogelijk ( max. 10 kinderen) max. 2 uur.

Vaders, moeders, opa’s en oma’s kunnen na afloop samen met de kinderen genieten van een
versgebakken wafel!

Wat zie je allemaal in het water?

Ha, de volgende vraag!

Promotie: op de websites, websitelinks, via flyers, ansichtkaarten
Waar: VVV kantoren/ agentschappen, gastheren/vrouwen, collega’s campings gericht op kleinschaligheid,
scholen

Doelstelling: toeristen en plaatselijke bevolking de natuur laten beleven door kleinschalige doeactiviteiten om hiermee het achterland, de polder, te promoten.

Arrangement 2: Zie presentatie Camping De Wielewaal, Cadzand, door Suzet Almekinders

Van wie is deze poep?
Arrangement 1: Idee en presentatie: Suzanne de Zwart en Soan Lan Ie
Arrangement 2: Idee en presentatie: Suzet Almekinders en Soan Lan Ie
Eindpresentatie: Suzet Almekinders, Suzanne de Zwart en Soan Lan Ie, samen de S3!

Landgoed In de Morelleput, Sint Bavodijk 56a, 4504 AB Nieuwvliet

0117-453021

