BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT OMTRENT DE

GARNAALVISSER TE PAARD
Het tijdstip van laagwater staat centraal in het hele gebeuren. Dit is wanneer
het water op zijn verste punt staat, dwz ongeveer 500 meter verwijderd van de
zeedijk.
Anderhalf uur voor laagwater begint de garnaalvisser te paard te vissen tot een
uur/anderhalf uur na laagwater. We spreken op voor hand af aan de telefoon
op welk tijdstip de groep op het strand aanwezig is. Wanneer de groep op het
strand komt zal ze de garnaalvisser in zee bezig zien.
Bedoeling is dat de groep tot aan de waterlijn komt. Laarzen aanhebben
is dus onvermijdelijk !
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Wanneer de groep aan de waterlijn
aangekomen is, zal de visser uit zee
komen en de groep verwelkomen. Eerst
zal hij de vangst uit het net halen en
sorteren. Hij geeft ook uitleg over waaruit
de vangst zoal bestaat. Daarna geeft hij
ook uitleg over de aloude methode die
men hanteert bij het garnaalvissen te
paard. De leerlingen kunnen eender welk
moment vragen stellen.
Eenmaal de vangst voldoende gesorteerd is keert de visser, samen met de groep,
terug naar de dijk. Eens we daar allemaal zijn, kunnen we naar het huis van de
visser gaan. De weg naar huis is echter 3 km lang. Te paard een halfuur, te voet
een klein uurtje…
Om daar te geraken, hebben wij een aangename oplossing voorzien: bij terugkomst
van zee wordt de groep opgewacht door een enorme huifwagen met 2 Belgische
Trekpaarden. Op één wagen kunnen makkelijk 40 leerlingen. Geen nood, indien de
groep meer personen telt kunnen we meerdere huifwagens ter uwer beschikking
stellen.
U kunt natuurlijk ook altijd te voet meegaan, maar dat is een lange, moeizame weg.
Zo vervoegt de huifwagen de visser met zijn paard en kar, op weg naar huis.

Eens we thuis zijn, worden de paarden uitgespannen en wordt daarna de vangst op tafel geworpen om een laatste keer te
sorteren. We geven nu ook uitgebreid uitleg over alles wat met de Belgische Trekpaarden, de garnaalvisserij te paard, de
zee, de garnalen, de vissen, enz. te maken heeft. Kortom, alles wat u wenst te weten !
Wanneer de vangst gesorteerd is worden de garnalen gekookt door de visser en een
vijftal minuten later worden ze op enkele grote koelnetten geworpen om daarna
door U geproefd te worden; warm en levende vers !
Daarna geven we nog een korte, deskundige uitleg over het enorm grote net van
de garnaalvisser en is er ook nog tijd om een blikje te werpen in de stallen van onze
tien grote Belgische Trekpaarden !
Indien u een maaltijd of picknick hebt, kan u deze ook bij ons opeten. Wij hebben voldoende banken om
buiten te zetten bij mooi weer en een grote cafetaria om binnen te zitten bij ongunstig weer. Drank kunt u bij
ons consumeren aan een voordelige groepsprijs.

Om terug in uw hotel, jeugdherberg of aan de tramhalte of op uw volgende bestemming te geraken, geen probleem : de
huifwagen brengt jullie er naartoe. Er kan zelfs geregeld worden dat de huifkar u afhaalt aan uw verblijfplaats, u naar zee
brengt, u dan opwacht tot u met de visser terug boven komt, u dan naar de visser thuis brengt en u dan nog brengt naar
waar u hoeft te zijn na uw activiteit bij de garnaalvisser te paard.
Als uw groep echter met een bus, met auto’s, met een treintje, enzovoort komt, hoeft u niet in te zitten met de parkeerruimte.
Zowel de groenendijk als het huis van de visser bieden meer dan parkeergelegenheid genoeg voor al uw vervoersmiddelen !

