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: LEKKERE VERHALEN UIT DE ZWINSTREEK
in HR “De Drie Gevels”
Voor wie: 25 PERSONEN, JONG EN OUD
Duur: 15.00 UUR TOT 18.30 UUR
Kostprijs: € 70,00
Beschrijving:
Middag vullend programma voor jong en oud. Ook voor een avond te boeken. Iedereen kan en mag
hiervan komen genieten. Uitermate geschikt voor een bedrijfsuitje, familiefeest en kan ook worden
aangepast voor een kinderfeest.
De groep wordt om 15.00 uur ontvangen in de prachtige tuin van Hotel Restaurant “De Drie Gevels” met
een “Kerzandse” Kirr Royaal, een heerlijk glas Spaanse Cava met vlierbessensiroop van B&B
Buitengewoon.
Intussen vertelt Tera van Holland hoe het programma voor deze middag in elkaar zit.
15.15 uur begint verhalenvertelster Marjolein van Viegen met haar eerste spannende verhaal over de
zee, daarna een verhaal over een uil, een prachtige legende waarom deze vogels „s nachts vliegt. Om het
verhaal kracht bij te zetten neemt ze een opgezette uil mee. (Marjolein haar 2e beroep).
16.00 uur is er gelegenheid te proeven van diverse streekproducten: streekbier van De Drie Koningen te
Groede, brood van Bakkerij Leurgans gemaakt van meel van Molen Nooit Gedacht Cadzand, Appelaere en
Perelaere uit Waterlandkerkje, en diverse chocolade producten van P&T Chocolat & Presents Cadzand,
Kaasjes van 't Hof ter Calvekete Westkapelle.
16.45 uur een lang verhaal over de avonturen van Tijl Uilenspiegel
17.15 uur een barbecue(incl. 2 drankjes) met vlees komend van limousin koeien uit IJzendijke, groenten
en fruit van Tino uit Schapebrugge, brood van Bakkerij Leurgans gemaakt van meel van Molen Nooit
Gedacht Cadzand en het dessert gemaakt melk van de Paardemelkerij Oostburg, chocolade van P&T uit
Cadzand en appeltaart van De Drie Gevels.

