Zalu.be News & More
News & More
http://zalu.be

THUIS IN EIGEN LAND: Met de garnaalvissers op stap met
de huifkar

De Garnaalvissers te paard werden door de UNESCO toegevoegd aan de lijst van
immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Je kan ze beter leren kennen tijdens een
leuke tocht met een huifkar vanaf het NAVIGO, het Nationaal Visserijmuseum in
Oostduinkerke. Een leuke ervaring voor jong en oud tijdens de zomervakantie.
Met de huifkar naar het strand
Voor wie tijdens de zomermaanden naar de kust trekt, is een bezoek aan NAVIGO Nationaal
Visserijmuseum een aanrader. Je maakt er kennis met de Vlaamse vissersfamilie, de
heroïsche IJslandvaarders en de garnaalvissers te paard. Op 27 juli (om 9 uur) en op 16
augustus (om 12u45) kan je het museumbezoek combineren met een huifkartocht die start
aan de balie van NAVIGO.

1/2

Zalu.be News & More
News & More
http://zalu.be

Samen met de garnaalvissers gaat het richting strand en onderweg zorgt het museumteam voor
deskundige uitleg. Eenmaal op het strand kan je de garnaalvisserij van dichtbij meemaken. Die
wordt beoefend bij laag tij en het is een unieke ervaring om de garnaalvissers aan het werk te
zien. Ze dragen een gele oliejekker, hoge laarzen en ze hebben een zuidwester op het hoofd.
De robuuste paarden zwoegen tot aan de borst door de golven.
Garnalen koken én proeven
Neem je eigen laarzen mee en een handdoek opdat je van dichtbij kan zien wat er in de netten
is gevangen. Daarna wacht de fijnproevers een waar genot want op het Museumplein worden
de garnalen gekookt en kan je ze uiteraard ook proeven. Heerlijk vers ! Intussen kan je bij de
garnaalvissers terecht met al je vragen dit eeuwenoude ambacht.

Deelnemers aan deze uitstap hebben ook toegang tot het museum en kunnen de expo ‘Onze
Vissers – Het DNA van het Zilte Leven’ bezoeken.
Opgelet, het aantal plaatsen voor de huifkartochten is beperkt. Snel inschrijven is de
boodschap via onthaal@navigo.be of 058 512468. Prijs: € 15 voor volwassenen, € 10 tot
18 jaar.
Info: www.navigomuseum.be
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