HUIFKAR
DIKSMUIDE
“ Kom even op adem,op het
hoefgetrappel van het echte Belgische
trekpaard vol nostalgie,kracht,passie
en schoonheid!”

0476/63.88.38
Onze paarden zijn:

Informatie:
HUIFKAR DIKSMUIDE
wil u en uw vrienden,familie,collega’s en
scholen laten genieten van de prachtige natuur
van Diksmuide.
Op een originele manier doorkruist u een
gevarieerd landschap van polders Bethoosterse
Broucken,landelijke wegen en historische
bezienswaardigheden.
2 VERTREKPLAATSEN :Vertrek is keuze uit: ’t
Land van Vlierbos (ijzerboomgaard) of van uit
het nostalgisch dorpje Vladslo.Hier onder
verdeeld in 2 kolommen.
Met “ onze zware jongens de Brabanders”
bieden we uw verschillende vaste formules
aan.Buiten onze vaste formules kan je ook
i.s.m. de koetsier uw eigen uitstap naar keuze
maken!!!
Bij de vertrekplaats ’t Land van Vlierbos kan je
er (h)eerlijke Vlierbosproducten proeven in het
café “de ijzerboomgaard”, een lichte maaltijd
nemen of een lekker lokaal biertje, een glas
wijn of een lokale frisdrank drinken. Het café is
open op woensdag, vrijdag, zaterdag en
zondag en feestdagen van 11u tot 19u.
De 2 vertrekplaatsen zijn onderaan telkens
verdeeld in 2 kolommen ,de linker kolom is
vertrek Diksmuide de rechter kolom is vertrek
Vladslo.
let op! vanuit Diksmuide is max. 19-21
personen en vanuit Vladslo is max.14-16
personen.
Vanuit Diksmuide is mogelijk voor max. 4 hand
geduwde rolstoelen dit kan niet vanuit Vladslo.

Formules
vertrekplaats ’t
Land van Vlierbos

Formules vertrekplaats
nostalgisch dorpje
Vladslo:

(ijzerboomgaard):IJzerdijk 41 Diksmuide

Max.19-21
pers.max.4 rolstoel.

Max.14-16 pers.geen
rolstoel.

3 Verschillende natuurroutes:
Wij rijden met de huifkar langsheen typysche landelijke weggetjes .Wij zien de typische West Vlaamse
boerderijen met verschillende landbouwactiviteiten en landbouwdieren. De natuurroute loopt door het
waterrijke landschap van de IJzerbroeken. We rijden door het kleine schilderachtige dorpjes, en terug
langs de oevers van de prachtige IJzer of Handzamevaart omgeven door alle rust en op het gezang van de
talrijke vogels. Alle 3 de routes mogelijkheid met stop om iets te drinken (zie verder sfeerfoto’s).

DIKSMUIDE:

VLADSLO:

FORMULE 1:

FORMULE 1:

Kleine natuurroute: Duur ± 1 uur

Kleine natuurroute: Duur ± 1 uur

FORMULE 2:
Middel grote natuurroute:Duur ± 1u30

FORMULE 2:
Middel grote natuurroute:Duur ± 1u30

Formule 3:
Grote natuurroute:Duur ± 2u30 uur

Formule 3:
Grote natuurroute:Duur ± 2u30 uur

DIKSMUIDE:

VLADSLO:

Formule 4: Stadsroute:Duur: ± 1u30
Maximum 10 personen!De huifkartocht brengt je
door heen het boeiende verleden van de stad en je
ontdek de meest pittoreske
stadshoekjes:vismarkt,stadspark,grote
makt,stadhuis,enz….

Formule 4: HUIFKARTOCHT BETOOSTERSCHE
BROUCKEN.
Duur:±1u3/4 uur
Tijdens de tocht door de Betoosterse Broucken zijn
we omgeven door een stuk prachtig natuur in een
volle rust.
OCHTENDTOCHT met ontbijt: duurtijd ongeveer
± 3u1/2
(2 Diksmuidse boterkoeken en koffie of thee naar
believen)
8:30 vertrek Vladslo.

VLADSLO:
DIKSMUIDE:
FORMULE 5:
Historische route:Duur:±2 uur
Niet tegenstaande de IJzer een vrij korte rivier is
speelde ze een heel belangrijke rol in de
geschiedenis. Denk maar aan de vreselijke
gebeurtenissen die zich afspeelden tijdens de Eerste
Wereldoorlog op de oevers van de IJzer. De
IJzertoren en de Dodengang zijn de twee
belangrijkste monumenten die wijzen op die
oorlogsgruwel. We bezoeken de Dodengang: De
Diksmuidse Dodengang is het enige bewaarde
Belgische loopgravenstelsel uit de Eerste
Wereldoorlog. In 2014 is het bijhorende
interpretatiecentrum volledig vernieuwd. Aan de
hand van vijftien interactieve applicaties,
levensgrote foto’s, films en meer dan 100 originele
objecten ontdek je hier het verhaal van de beruchte
Dodengang.
Bezoek dodengang: 1 uur maximum:
Openingsdagen: Van 1 april tot 15 november: elke
dag van 10 tot 18u(laatste bezoek 17u30).Van 16
november tot 31 maart: dinsdag en donderdag van
9u30 tot 16u (laatste bezoek 15u30).Gesloten van
25 december tot en met 1 januari.
Tarieven voor bezoek dodengang:Individueel: € 5
per persoon (enkel betalen met
bankkaart).Kinderen jonger dan 8 jaar: gratis.
Opgelet! Je kan aan de ingang van de Dodengang
enkel met een bankkaart betalen, niet met cash
geld!

FORMULE 5:
HUIFKARTOCHT MET BOLLEN.
Duur:±3u1/4 Prijs
Boltra is gratis enkel consumptie ter plaatse
gevraagd.

Partijtje bollen in ouwe boltra,voor groot en
klein.

DIKSMUIDE:
FORMULE 6:
Kidsroute: Duur ± 3 uur.

VLADSLO:
FORMULE 6:
HUIFKARTOCHT MET BEZOEK HERTENBOERDERIJ.

Ga je mee op ‘BOTERCLUB-TOCHT’?Laat zien wat je
kan en kom van alles te weten over de boterstad
Diksmuide.Kan je op het einde ook de code
kraken?dan mag je toetreden tot de BOTERCLUB en
je lidkaart zelf afwerken met de officiële
boterstempel.

Duur:±2uur1/4

Bezoek hertenboerderij,en krijg een fantastische
educatieve rondleiding,in 2018-2019 groot succes!
Niet mogelijk van 20/05 tot31/06

DIKSMUIDE:
FORMULE 7:
Verjaardagsroute:Duur:Huifkartocht 1 uur
Is je kind jarig maar heb je liever geen bende
overenthousiaste vriendjes en vriendinnetjes in
huis? Wil jij ook kunnen genieten van het
verjaardagsfeestje van je spruit? En wil je het tofste
en meest originele verjaardagsfeestje van het jaar
organiseren dan kan dit met een huifkartocht.

Programma: huifkartocht van ± 1 uurtje, daarna
wordt het verjaardagsfeestje verder gevierd tussen
de dieren, daar doe je haast elk kind plezier mee.
De plaatselijke kinderboerderij zorgt voor dat
extraatje meer voor de jarige en de vriendjes,
zoals... de keutels van de konijnen opruimen. Jeeej!
Lekkere pannenkoeken eten met een lekkere
chocolade en nog ravotten op de natuurspeelzone
van de ijzerboomgaard met talrijke
waterplassen,hellingen,grachten,eilandjes,ondiepe
waterplassen, de gazonweide met bomen en
klimelementen,enz..kortom een volle leuke dag.
Prijs:drank en pannenkoeken:bij ’t Land van
Vlierbos te regelen,zie onderaan!!!

DIKSMUIDE:

VLADSLO:

Enkele sfeerfoto’s van stopplaats(formules 1, 2 en
3) om iets te drinken,vertrekkend van uit
Diksmuide.
Ruime keuze plaatselijke bieren, gezellige
buitenterras,gezellige binnen cafétaria,spelen voor
de kinderen (ook bij slecht weer),petanque
,voetbaltafel, enz….
Op de aankomstplaats ’t land van vlierbos kan je
nagenieten van selectie heerlijke ambachtelijke
biertjes en streekprodukten.

Enkele sfeerfoto’s van stopplaats(formules 1, 2 en
3) om iets te drinken,vertrekkend van uit Vladslo.
Ruime keuze plaatselijke bieren, gezellige
buitenterras,gezellige typissche west vlaamse
café/bruine kroeg.

“Een ontspannende huifkartocht

is een uitgelezen manier om de
mooie natuur in de Vlaamse
velden en omgeving te
verkennen.

IN SAMENWERKING MET:

De voerman geeft graag een
woordje uitleg onderweg. Ideaal
voor een gewoon dagje uit!!

Gezien op TV:
https://www.plattelandstv.be/klanten
zone/trekpaarden.html

https://youtu.be/CmObkU9deV4

CONTACT:
huifkar.diksmuide@telenet.be
0476/63.88.38

Voor sfeerbeelden:
www.facebook.com/huifkardiksmuide

Uitgebreide lekkere menukaart op de vertrekplaats ‘ t Land van Vlierbos Diksmuide - Café “de ijzerboomgaard”.

Voor Formule 7 en/of voor groepen op aanvraag vertrekkend uit Diksmuide:

GRONDPLAN VERTREKPLAATS: IJZERBOOMGAARD - ’T Land Van Vlierbos IJzerdijk 41 DIKSMUIDE

GRONDPLAN VERTREKPLAATS: VLADSLO EINSDIJKSTRAAT 11 te Vladslo

