Demonstraties en
activiteiten

Fiets van de veerpont in
Breskens naar Retranchement!

Kijk voor de actuele tijden op de programma-folder,
bij de welkomstkramen en bij de medewerkers van
de Erfgoeddag!

Volg de fietsknooppunten:

’t Boogerdje
• Zwaardvechten, piekeniers en lontroeren
• Maaien met de zeis
• Start speurtocht voor kinderen
• Vertrekpunt wandelexcursie naar Terhofstede
• Vertrekpunt fietsexcursie Staats-Spaanse Linies
• Pop-uplezingen: korte, interessante verhalen
Historische Begraafplaats
• Bomendokter
Molen
• Malen in de molen
Kerk en tuin
• Monumentenwacht in actie
• Modeshow Zeeuwse Dracht
• Diverse ambachten
Op de Wallen
• Musterds maken
• Mandenvlechten
D’Ouwe Schole
• Familieworkshop Zeeuws Museum

7 (veerplein) - 20 - 14 - 83 - 10 - 37 - 32 - 29 - 30
(Retranchement).
Onderweg kom je hier langs:
Tussen knooppunt 20 en 14 kom je langs de
vuurtoren van Breskens en de trekvogel-telpost.
In het voorjaar komen hier grote aantallen
vogels langs.
Bij knooppunt 10, net na Nieuwvliet-Bad, ligt
natuurgebied de Verdronken Zwarte Polder.
Vanaf knooppunt 37 volg je de kust richting
Cadzand-Bad tot aan knooppunt 32, waar je langs
het Zwin komt. Vanaf knooppunt 30, Retranchement,
volg je de bebording richting de Erfgoeddag.
Terug naar de pont
De kortste weg is dezelfde weg terug. Een iets
langere, maar mooie tocht (23,5 km) door het
achterland is via de knooppunten 30 - 31 - 35 36 - 44 - 41 - 12 - 13 - 17 - 15 - 85 - 16 - 20 - 07
(veerplein Breskens).

Erfgoed
in het
dag Landschap
Zaterdag 24 september 2016 | 12.00-17.00 uur

Welkom op de Erfgoeddag in het Landschap 2016!
Op en rondom de Wallen van Retranchement is van
alles te zien en te doen. Kijk op de binnenkant van
deze folder voor het overzicht.
Ook zijn er op vaste tijden activiteiten. Kijk hiervoor
op het programma, dat bij de welkomstkramen wordt
uitgedeeld.
Niet missen:
• Kamp en demo’s Borgerij (’t Boogerdje)
• Fietstocht langs Staats-Spaanse Linies:
haal je route bij de welkomstkraam.
Bij ’t Boogerdje zijn ook fietsen te huur.
• Wandeling over de Wallen
• Activiteiten op ‘t Boogerdje

Historische begraafplaats
• Monumentale bomen en graven
• Waardevolle begraafplaatsen
• Streekgebonden familienamen
• Demo’s bomendokter

Bastion met bunkers &
vleermuizen
• Info over bunkers, Eerste
en Tweede Wereldoorlog
• Leer meer over de vleermuizen die er nu in leven

Parkeren
D’Ouwe Schole
De dorpsschool van vroeger.
• Beelden van vroeger
Retranchement
• Familieworkshops van het
Zeeuws Museum

Welkomstkraam
Molenstraat
• Start wandeling Veste
• Vertrekpunt
kinderspeurtocht
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Contre escarpe:
Parkeren langs de weg.
Eenrichtingsverkeer!

Historische kerk met tuin
• Zeeuwse drachten /
modeshow
• Ambachten
• Demo
Monumentenwacht

Knotwilgen en heggen
• Beheer, aanleg en natuur
• Demo mandenvlechten
• Musterds maken
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Welkomstkraam/infopunt
Halte paardentram
Fietsverhuur

Mis-niks route
Optionele route (niet als
je slecht ter been bent)

Monumentale molen en boerderij uit begin 18e eeuw
• Infocentrum Retranchement en molen
• Ovenkoeken
• Demonstratie molenaar

Natuur
• Woongebied van boomkikkers
• Zicht op de Booze Put
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De Drieling van Retranchement
• Drie grenspalen op een rij,
op een plek waar vroeger het
Zwin stroomde. Hoe zit dat?
• Demo natuursteen bewerken

‘t Boogerdje: vol activiteiten!
• Kamp Retranchement met Staatse
Soldaten: de schutterij in actie !
• De verdwenen trambaan SluisBreskens weer tot leven.
• Vlas: de industrie van vroeger en nu
• Start speurtocht jonge en oudere
kinderen
• Demonstratie zeis-maaien
• Dieren van allerlei pluimage
• Infokramen
• Jeugdactiviteiten, oa kriebelbeestjes
• Vertrekpunt EXCURSIES

Fort Nassau
• Proef de sfeer van dit
fort uit 1621!

Haven op het droge?
Vroeger lag Retranchement aan zee!
Kom er alles over te weten.
• Bijzondere vondsten uit het verleden

Kaart: Eric van Rootselaar

Eco-huis met expositie
• Duurzaam huis
• Exposities design

