Zaterdag 22 september
BRESKENS
Open dag Waterdunen met o.a. wandel- en
fietsexcursies, kruidensafari, zilte proeverij
en Kinderkustlab.
Aanvang en locatie: Hof Waterdunen –
Hogedijk 3 v.a. 10 uur. Kosten: gratis.
Info: www.waterdunen.com
Rondvaart naar de Zeehondjes.
Aanvang en locatie: Handelshaven Breskens - Keerdam 1 om 10.30 uur. Kosten:
€ 14 p.p. – kids t/m 12 jaar € 11 p.p.
Info en aanmelden: www.defestijn.nl

Aanvang en locatie: Zwin Natuur Park –
Graaf Léon Lippensdreef 8 om 10 uur.
Kosten: inbegrepen in entreeprijs Zwin
Natuur Park. Info: www.zwin.be
Vogelringen, een deskundige gids vertelt je
graag over de vogel die geringd wordt.
Aanvang en locatie:Vertelhut in Zwin
Natuur Park – Graaf Léon Lippensdreef
8 om 10 uur.
Kosten: inbegrepen in entreeprijs Zwin
Natuur Park. Info: www.zwin.be

Zondag 23 september

Vogelringen, een deskundige gids vertelt je
graag over de vogel die geringd wordt.
Aanvang en locatie:Vertelhut in Zwin
Natuur Park – Graaf Léon Lippensdreef
8 om 8 uur. Zie 22-09.
Late zomer in de Zwinduinen en Polders.
Op zoek naar de eerste doortrekkers,
genieten van de rijpe bessen en de rust en
weidse natuur van de Zwinduinen.
Aanvang en locatie: Oosthoekplein om
14 uur.
Kosten: € 2,50 p.p. of € 5 per gezin
(leden Natuurpunt gratis).

Streekproductenpicknick in de schaduw van
de kerk van Vivenkapelle. Mogelijkheid tot
bezoek van deze parel van de neogotiek.
Aanvang en locatie: Bradericplein
(tuin kerk,Vivenkapelle) om 11.30 uur.
Kosten: € 18 p.p. – kids t/m 11 jaar: € 12
(inbegrepen: gevarieerde picknick met
100% West-Vlaams producten, exclusief
dranken). Info en tickets (v.a. 10-8): www.
dammeculinair.be.

BRESKENS
Wandeling met honden door de natuur.
Natuurwandeling én hondentraining in
één.
Aanvang en locatie: Waterdunen (verzamelplek wordt bekendgemaakt via de
website) om 13.30 uur. Kosten: € 5 p.p.
Info en aanmelden (tot 21-09):
countrydogs@zeelandnet.nl |
www.hondenschoolcountrydogs.nl.

MALDEGEM
Stoomtrein Maldegem-Eeklo, stap in en
maak een onvergetelijke reis. De oudste
stoomlocomotief is maar liefst 120 jaar oud!
Aanvang en locatie: Stoomcentrum
Maldegem – Stationsplein 8 van
10 tot 18 uur.
Kosten: € 13 p.p. – kids t/m 11 jaar
€ 9 p.p. – gezin € 39.
Info: www.stoomcentrum.be

DAMME
Fietstocht ‘Op de oevers van het Oude
Zwin’.
Aanvang en locatie: Markt (voor Dienst
voor Toerisme) om 14 uur.
Kosten: € 2 p.p.
Info en aanmelden: +32 (0)486-876951
of de.naturen.blomme@gmail.com

Fietstocht ‘Grenzeloze Grenzen’, langsheen
de Maldegems-Sluise grens van de 13e tot
de 20e eeuw.
Aanvang en locatie: Aardenburgkalseide
t.h.v. de Lievebarm, Strobrugge
(Maldegem) om 14 uur.
Kosten: gratis.
Info en aanmelden: +32 (0)50-728948 of
piet.de.meester@maldegem.be

GROEDE
Kanoën, stap in de kano en ontdek het
mooie Zeeuws-Vlaanderen vanaf het water.

Vespatocht Zwinstreek o.l.v. een gids incl.
een streekbiertje en hoeve-ijsje.
Zie 22-09.

DAMME
Vespatocht Zwinstreek o.l.v. een gids incl.
een streekbiertje en hoeve-ijsje.
Aanvang en locatie: Speystraat 45 om
14 uur. Kosten: solorijder € 60 – € 70
voor 2 pers. op 1 Vespa. Info en aanmelden: bertvanhaecke@gmail.com

Aanvang en locatie: Zwartegatsekreek –
Puijendijk om 10.30 uur. Kosten: € 12,50
p.p. – kids t/m 10 jaar € 7,50 p.p.
Info en aanmelden: +31 (0)6-28279872 |
www.buitengewoon.eu
KNOKKE-HEIST
Grasduinen in de Zwinduinen, een historische natuurwandeling.
Aanvang en locatie: Zwin Natuur Park
– Graaf Léon Lippensdreef 8 om 14 uur.
Kosten: € 12 online en € 14 aan de kassa, incl. toegang Zwin Natuur Park.. Info
en aanmelden (tot 21-09): www.zwin.be
Huttenparcours met extra beleving langs
labohut, kijkhut en zoutwaterlabo.
Aanvang en locatie: Zwin Natuur Park –
Graaf Léon Lippensdreef 8 om 10.30 uur.
Kosten: inbegrepen in entreeprijs Zwin
Natuur Park. Info: www.zwin.be
Het harde vissersleven van 100 jaar geleden en de boeiende geschiedenis van 2000
jaar Zwinstreek verteld door een gids.
Aanvang en locatie: Museum Sincfala –
Pannenstraat 140 om 14 uur.
Kosten: gratis. Info en aanmelden:
+32 (0)50-530730 | www.sincfala.be
Tentoonstelling Wildlife Photographer Of
The Year, 53ste editie met een uniek
ensemble van ruim 100 uitzonderlijke
natuurbeelden.

GROEDE
Kanoën, stap in de kano en ontdek het
mooie Zeeuws-Vlaanderen vanaf het water.
Zie 22-09.
Culinaire wandeling ‘Ontdek de culinaire
schatten van de kust’ incl. lichte lunch van
streekproducten.
Aanvang en locatie: Restaurant
De Deining – Zeeweg 13 om 9.45 uur.
Kosten: € 20 p.p. – kids t/m 11 jaar
€ 10 p.p. (25 % korting met ZeelandPas).
Info en aanmelden: +31 (0)6-40415686
KNOKKE-HEIST
Grasduinen in de Zwinduinen, een
historische natuurwandeling.
Zie 22-09.
Huttenparcours met extra beleving langs
labohut, kijkhut en zoutwaterlabo.
Zie 22-09.
Het harde vissersleven van 100 jaar
geleden en de boeiende geschiedenis van
2000 jaar Zwinstreek verteld door een gids.
Zie 22-09.
Tentoonstelling Wildlife Photographer Of
The Year, 53ste editie met een uniek
ensemble van ruim 100 uitzonderlijke
natuurbeelden.
Zie 22-09.

Maandag 24 september
DAMME
Vespatocht Zwinstreek o.l.v. een gids
incl. een streekbiertje en hoeve-ijsje.
Zie 22-09.
KNOKKE-HEIST
Het harde vissersleven van 100 jaar
geleden en de boeiende geschiedenis van
2000 jaar Zwinstreek verteld door een gids.
Zie 22-09.
SLUIS
Wandeling met honden door de natuur.
Natuurwandeling én hondentraining in
één.
Aanvang en locatie: Stadswallen om
10.30 uur. Zie verder 23-09.

Dinsdag 25 september
BRESKENS
Rondleiding natuur- en recreatiegebied
Waterdunen. Aanvang en locatie: Loods
Tien – Nieuwesluisweg 50 om 10 uur.
Kosten: € 4 – kids t/m 15 jaar € 2
(donateurs HZL gratis).
Info: www.hetzeeuwselandschap.nl
Rondvaart naar de Zeehondjes.
Zie 22-09.
DAMME
Vespatocht Zwinstreek o.l.v. een gids
incl. een streekbiertje en hoeve-ijsje.
Zie 22-09.

Begeleide wandeling Neogotisch complex
Vivenkapelle.
Aanvang en locatie: Bradericplein (kerk,
Vivenkapelle) om 16.30 uur. Kosten: €
7 p.p. – kids t/m 11 jaar: gratis. Info en
tickets (v.a. 10-8): www.visitdamme.nl.
DUINBERGEN
Rondleiding met aandacht voor het erfgoed,
o.a. de dubbelvilla met graffitiversieringen van Paul Cauchie.
Aanvang en locatie: Duinendreef 27
(Kristus Koning kapel) om 14 uur.
Kosten: € 5 p.p. Info en aanmelden:
marc.debrabandere@hotmail.com
KNOKKE-HEIST
Het harde vissersleven van 100 jaar
geleden en de boeiende geschiedenis van
2000 jaar Zwinstreek verteld door een gids.
Zie 22-09.
Tentoonstelling Wildlife Photographer Of
The Year, 53ste editie met een uniek
ensemble van ruim 100 uitzonderlijke
natuurbeelden. Zie 22-09.

Woensdag 26 september
BRESKENS
Wandeling met honden door de natuur.
Natuurwandeling én hondentraining in
één.
Aanvang en locatie: Hooge Platen –
Westlandstraat 4 - om 10.30 uur.
Zie verder 23-09.
DAMME
Vespatocht Zwinstreek o.l.v. een gids
incl. een streekbiertje en hoeve-ijsje.
Zie 22-09.
Biertocht, met nostalgische bus naar de
drie Damse brouwerijen (Viven, Bryggja en
Siphon).
Aanvang en vertrek:
Jacob van Maerlantstraat 3
(Visit Damme) om 14 uur.
Kosten: € 30 p.p. Info en tickets
(v.a. 10-08): www.dammeculinair.be
GROEDE
Kanoën, stap in de kano en ontdek het
mooie Zeeuws-Vlaanderen vanaf het water.
Zie 22-09.
Op pad met de herder.
Aanvang en locatie: Strandcamping
Groede – Zeeweg 1 om 14 uur.
Kosten: € 4.
Info en aanmelden (tot 25-09):
+31 (0)117-371384
IJZENDIJKE
Lezing Marc Buise: Inundatielinies in
Zeeuws-Vlaanderen.
Aanvang en locatie: Museum Het Bolwerk – Markt 28 om 19.30 uur.
Kosten: € 8 p.p.
Info en aanmelden (tot 22-09):
+31 (0)117-301200 |
www.staatsspaanselinies.eu

KNOKKE-HEIST
Het harde vissersleven van 100 jaar
geleden en de boeiende geschiedenis van
2000 jaar Zwinstreek verteld door een gids.
Zie 22-09.
Tentoonstelling Wildlife Photographer Of
The Year, 53ste editie met een uniek
ensemble van ruim 100 uitzonderlijke
natuurbeelden. Zie 22-09.
SINT-LAUREINS
Belevingswandeling o.l.v. soldaat Ernst. Hij
neemt je mee naar 1915 en laat je beleven
hoe het was om langs weerszijden van de
‘dodendraad’ te moeten leven.
Aanvang en locatie: Plattelandscentrum
– Leemweg 24 om 14 uur.
Kosten: € 7 p.p. + € 8 p.p. voor
de (facultatieve) hapjes en drankjes
onderweg.
Info en aanmelden: +32 (0)473-933110

Donderdag 27 september
BRESKENS
Kaas- en wijnproeverij.
Aanvang en locatie: ‘t Vosje| Kaas- en delicatessenwinkel – Spuiplein 9 om 19 uur.
Kosten: € 18 p.p.
Info en aanmelden (vóór 23-09):
+31 (0)117-308062 of www.t-vosje.nl
Rondvaart naar de Zeehondjes.
Zie 22-09.
CADZAND
Rondleiding ‘Haaien in bad’. Met het oog
op de veranderingen die de badplaats
doormaakt, willen we je het ontstaan van
Cadzand-Bad niet onthouden.
Aanvang en locatie: VVV Cadzand –
Boulevard de Wielingen 44d om
10.30 uur.
Kosten: € 5 p.p.
Info en aanmelden (vóór 27-09):
+31 (0)117- 391298 of
www.vvvzeeland.nl
DAMME
Vespatocht Zwinstreek o.l.v. een gids
incl. een streekbiertje en hoeve-ijsje.
22-09.

Zie

Erfgoedwandeling door het centrum van
Damme o.l.v. een gids.
Aanvang en locatie: Jacob van Maerlant
straat 3 (Visit Damme)
om 14.30 uur.
Kosten: € 9 p.p. – kids t/m 11 jaar gratis.
Info en tickets (v.a. 10-08):
www.visitdamme.be
KNOKKE-HEIST
Het harde vissersleven van 100 jaar
geleden en de boeiende geschiedenis van
2000 jaar Zwinstreek verteld door een gids.
Zie 22-09.
Tentoonstelling Wildlife Photographer Of
The Year, 53ste editie met een uniek
ensemble van ruim 100 uitzonderlijke
natuurbeelden.
Zie 22-09.

SLUIS
Stadswandeling.
Aanvang en locatie: VVV Sluis – Groote
Markt 1 om 10.30 uur.
Kosten: € 3,50 p.p.
Info en aanmelden (tot 25-09):
+31 (0)117-461700 of
www.vvvzeeland.nl

Vrijdag 28 september
BRESKENS
Wandeling ‘Breskens en de zee’. Kennismaking met het leven in het vissersdorp op de
grens van zee en land.
Aanvang en locatie: VVV Breskens –
Oranjeplein 1 om 10 uur.
Kosten: € 5 p.p.
Info en aanmelden: +31 (0)117-381888
of www.vvvzeeland.nl
DAMME
Vespatocht Zwinstreek o.l.v. een gids
incl. een streekbiertje en hoeve-ijsje.
22-09.

Zie

DUINBERGEN
Rondleiding met aandacht voor het
erfgoed, o.a. de dubbelvilla met graffitiversieringen van Paul Cauchie.
Zie 25-09.
KNOKKE-HEIST
Het harde vissersleven van 100 jaar
geleden en de boeiende geschiedenis van
2000 jaar Zwinstreek verteld door een gids.
Zie 22-09.
Tentoonstelling Wildlife Photographer Of
The Year, 53ste editie met een uniek
ensemble van ruim 100 uitzonderlijke
natuurbeelden. Zie 22-09.
SINT-LAUREINS
Fiets- en verhalentocht ‘Sente Binnenstebuiten’.
Aanvang en locatie: Leemweg 24 (Huis
van de Vrije Tijd) om 19 uur.
Kosten: € 7 p.p.
Info en aanmelden: +32 (0)473-933110

Zaterdag 29 september
CADZAND
Wildplukwandeling en workshop ‘Van de
straat geplukt’.Wat groeit en bloeit er alle
maal in de streek en waar kunnen die bloemen en planten voor gebruikt worden?
Aanvang en locatie: Dorpshuis ’t Zwin –
Prinsestraat 23 om 9.30 uur.
Kosten: € 30 p.p. incl. koffie/thee en
lunch. Info en aanmelden (tot 25-09):
+31 (0)6-23441550 (max. 15 deelnemers.)
DAMME
Vespatocht Zwinstreek o.l.v. een gids
incl. een streekbiertje en hoeve-ijsje.
22-09.

Zie

Biertocht, met nostalgische bus naar de
drie Damse brouwerijen (Viven, Bryggja en
Siphon).
Zie 26-09.

DUINBERGEN
Op zoek naar leven onder de vloedlijn.
Kruidemonstratie op het Heiste strand,
verwonderd kijken naar al wat leeft net
beneden de laagwaterlijn.
Aanvang en locatie: Anemos Beachclub Zeedijk Duinbergen om 14 uur.
Kosten: € 2,50 p.p. of € 5 per gezin
(leden Natuurpunt gratis)
GROEDE
Kanoën, stap in de kano en ontdek het
mooie Zeeuws-Vlaanderen vanaf het water.
Zie 22-09.
KNOKKE-HEIST
Huttenparcours met extra beleving langs
labohut, kijkhut en zoutwaterlabo. Zie 22-09.
Internationale vogeltrekdagen.
Aanvang en locatie: Zwin Natuur Park
– Graaf Léon Lippensdreef 8 om 10 uur.
Kosten: inbegrepen in entreeprijs Zwin
Natuur Park. Info: www.zwin.be

DUINBERGEN
Bessenwandeling in Park 58.
Aanvang en locatie: Park 58 (ingang,
onder de pergola) - Elisabethlaan om 14
uur. Kosten: € 2,50 p.p. of € 5 per gezin
(leden Natuurpunt gratis)
GROEDE
Kanoën, stap in de kano en ontdek het
mooie Zeeuws-Vlaanderen vanaf het water.
Zie 22-09.
IJZENDIJKE
Museum Het Bolwerk geeft een rondje.
Rondleiding langs de vaste collectie en de
wisseltentoonstellingen ‘Stampij langs de
Staats-Spaanse Linies’ en ‘Zeven vestingtaferelen’.
Aanvang en locatie: Markt 28 om 14 uur.
Kosten: € 4,50 p.p.
Info: www.staatsspaanselinies.eu

KNOKKE-HEIST
Besox Early Bird Run. Unieke loopervaring
bij het krieken van de dag.
Het harde vissersleven van 100 jaar
Aanvang en locatie: Zwin Natuur Park –
geleden en de boeiende geschiedenis van
Graaf Léon Lippensdreef 8 om 8 uur.
2000 jaar Zwinstreek verteld door een gids. Kosten: € 7 p.p. (inschrijven vóór 31-08)
- € 10 p.p. (inschrijven v.a. 01-09).
Zie 22-09
Info en aanmelden (tot 26-09):
www.knokke-heist.be/earlybirdrun
Tentoonstelling Wildlife Photographer Of
The Year, 53ste editie met een uniek
Huttenparcours met extra beleving langs
ensemble van ruim 100 uitzonderlijke
labohut, kijkhut en zoutwaterlabo.
natuurbeelden. Zie 22-09.
Zie 22-09.
Vogelringen, een deskundige gids vertelt je
Internationale vogeltrekdagen.
graag over de vogel die geringd wordt. Zie
Aanvang en locatie: Zwin Natuur Park –
22-09.
Graaf Léon Lippensdreef 8 om 10 uur.
Zie 29-09.
RETRANCHEMENT
Het harde vissersleven van 100 jaar
Fossielen zoeken in Het Zwin.
geleden en de boeiende geschiedenis van
Aanvang en locatie: Strandpaviljoen De
2000 jaar Zwinstreek verteld door een gids.
Zeemeeuw –G. van Hoekestraat 2 om
10 uur.
Zie 22-09.
Kosten: € 4 - kids t/m 15 jaar € 2
(donateurs HZL gratis).
Tentoonstelling Wildlife Photographer Of
Info en aanmelden (tot 27-09):
The Year, 53ste editie met een uniek
excursies@hetzeeuwselandschap.nl
ensemble van ruim 100 uitzonderlijke
natuurbeelden. Zie 22-09.
SINT-LAUREINS
Ontmoeting met Pier de Peurder. Maak
Vogelringen, een deskundige gids vertelt je
op ludieke en leerrijke manier kennis met
graag over de vogel die geringd wordt. Zie
de Meetjeslandse palingvangst en haar
22-09.
verleden.
MALDEGEM
Aanvang en locatie: Oostpolderkreek
Stoomtrein Maldegem-Eeklo, stap in en
t.h.v. Sint-Jansstraat 124-126 om 14 uur.
maak een onvergetelijke reis. De oudste
Kosten: € 3 p.p.
stoomlocomotief is maar liefst 120 jaar
Info en aanmelden: +32 (0)9-2187647
oud! Zie 23-09.

Zondag 30 september

DAMME
Vespatocht Zwinstreek o.l.v. een gids
incl. een streekbiertje en hoeve-ijsje
Zie 22-09.
Fietstocht ‘Forten en dijken’ o.l.v. een gids.
Aanvang en locatie: Jacob van
Maerlantstraat 3 (Visit Damme) om
14.30 uur.
Kosten: € 9 p.p. – kids t/m 11 jaar gratis.
Info en tickets (v.a. 10-08):
www.visitdamme.be

Fietstocht ‘Grenzeloze Grenzen’, langsheen
de Maldegems-Sluise grens van de 13e tot
de 20e eeuw.
Zie 23-09.
SINT-LAUREINS
Begeleide huifkartocht: maak kennis met
streekproducenten en geniet van streekeigen lekkers.
Aanvang en locatie: Het Godshuis –
Leemweg 1 om 12.45 uur.
Kosten: € 25 p.p. Info en aanmelden:
dienstvrijetijd@sint-laureins.be
= vooraf aanmelden

