wierenwandeling plus

Wierenwandeling plus 2020

Langs de laagwaterlijn kuieren, uitleg krijgen over al het moois wat daar groeit en dit afronden met wat lekkere biologische
en vegetarische zoete en hartige wierenhapjes?
Deze excursie duurt wat langer dan onze reguliere Wierenwandeling maar de PLUS zit hem in de afronding met een uitgebreide proeverij.
En dan weer niet zo uitgebreid als bij onze Smaaksafari waar we met z’n állen aan de kook gaan. Je gaat dus niet met een volle buik naar
huis. Wel met een blije buik ;-)
Wanneer
In 2021 worden er weer nieuwe ‘plussen’ georganiseerd. Wil je op de

Waar - N51° 38’ 30.69”, E3° 42’ 21.61”

hoogte worden gebracht van de data? Schrijf je voor de wierbrief op onze
website.

Einde noordoostelijke havendam van Vluchthaven op Neeltje Jans. Dat is de
haven ten westen van het Topshuis (grote vierkante gebouw van Rijkswaterstaat).

Bereid je voor!

Routebeschrijving:

•
•
•
•
•

Neem laarzen mee of als je die niet hebt, volstaan (in de zomer)
schoenen die nat (zout) mogen worden en je voeten beschermen
tegen scherpe oesters. We lopen max 400 m.
Zorg dat je bestand bent tegen de weersomstandigheden. Neem winddichte kleding en zonnebrand en op koude dagen teveel kleding mee.
We staan meestal vol in de (koude) wind op deze lokatie.
Check van te voren de lokatie. Wij hebben op het laatste moment
geen tijd om je via de telefoon naar de goede plek te loodsen ;-)
Graag bij aanmelding laten weten als je vegan bent.
Helaas kunnen er geen honden mee aan de wandel

Extra maatregelen i.v.m. corona
•
•
•

Verkoudheidsklachten? Blijf thuis
Huisgenoot met koorts en/of benauwdheid? Blijf allemaal thuis
We houden 1,5 m afstand

Aanmelden en info

Informatie: info@wildwier.nl (evt. 06 20 52 63 80)
Aanmelden: via email. Laat a.j.b. naam en tel-nummer achter.
Je bent pas aangemeld nadat je van ons een bevestiging hebt gehad!

Prijs €38,- p.p.
kinderen < 12 jr: €19,- (vermelden in aanvraag)

Aantal: ca. 15 deelnemers. Graag voor aanvang (min. 24 uur) overmaken
naar NL 41 ASNB 0781 2530 71 t.n.v. WildWier.
Met vermelding van naam en datum excursie.

Verhinderd?

Laat het z.s.m. weten, zodat we nog mensen op de wachtlijst kunnen benaderen. Je bent ons alleen de kosten verschuldigd als je minder dan 48 uur
voor aanvangstijd ons op de hoogte brengt van je afwezigheid.

Groepen (max 15 personen)

Groepsprijs: €570,Groepsgrootte < 10: korting in overleg
Op maat: neem contact op met info@wildwier.nl

Vanaf N57, afslag Neeltje Jans. Einde afslag linksaf (bordje Noordzeestrand).
Bij de haven rechtsaf (bordje ‘parkeren’). Dan na 250 meter linksaf het
onverharde terrein op. Rijd door tot einde havendam bij de grote vierkanten betonnen blokken. Je kunt hier prima parkeren. Er is geen sanitaire
voorziening. Je vindt ons links bij de betonnen blokken.
Wetgeving
Het is in Zeeland niet toegestaan om zeewier te snijden. WildWier heeft
hiervoor een vergunning.
Privacy & PR
Voor PR-doeleinden maken we soms foto’s of korte video’s. Mocht je niet in
beeld willen komen, laats ons dat dan even weten via de email.

