Persbericht
Oude ambacht in een stad met toekomst
Dag van het trekpaard – zondag 11 oktober 2020
DIEST –De Winning organiseert op zondag 11 oktober Dag van het trekpaard.
Tijdens een georganiseerde wandeling, ondersteund door toerisme Diest, kan je deze
imposante dieren, erkend als cultureel erfgoed, live aan het werk zien!
Cultureel erfgoed aan het werk
De eigenaar van een bos gelegen aan de Turnhoutsebaan in Molenstede wil zijn bos
verjongen. Daarvoor wordt het bos met 30% uitgedund op een ecologische en
verantwoorde manier. We houden rekening met de inlandse diversiteit en
toekomstbomen, zodat dit bos een waardevol boslandschap wordt. De trekpaarden
zijn hiervoor een ideaal middel omdat ze weinig schade toebrengen aan de bodem,
ze werken milieuvriendelijk en bovendien een parel voor het oog. Tijdens de
georganiseerde wandeling kan je de werken van dichtbij bekijken.
“Ik heb als kind nog geweten dat sommige weides in Webbekom door paarden
werden bewerkt. Deze dag van het trekpaard is pure nostalgie en dit stuk erfgoed
moeten we dus koesteren.”, schepen van erfgoed Geert Cluckers.
Praktisch
Datum

Zondag 11 oktober 2020

Uur

Tussen 10 en 18 uur

Reserveren

Schrijf je in via toerismereservatie@diest.be

Opgelet: De plaatsen zijn beperkt en inschrijven is verplicht.
Meer informatie: www.toerismediest.be, www.dewinning.be en www.PKbier.be
Over De Winning
De Winning is een sociale onderneming die werkt aan een arbeidsmarkt waarop
plaats is voor iedereen. Personen die niet (of niet meteen) aan de slag kunnen op de
reguliere arbeidsmarkt, helpen zij hun arbeidskansen te ontdekken en ontwikkelen.
Dat doen ze via begeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling, zodat een
duurzame tewerkstelling mogelijk wordt. De Winning beschikt hiervoor enerzijds

over een eigen werkvloer. Anderzijds zijn zij voor bedrijven, via hun
partnerorganisatie emino, een ondersteuning in hun zoektocht naar deskundige
medewerkers en verzorgen zij een kwaliteitsvolle begeleiding van personen met een
arbeidsbeperking op hun werkvloer. De organisatie stelt ongeveer 350 mensen
tewerk. Bij zijn activiteiten en dienstverlening spitst De Winning zich toe op de
domeinen natuur- en groenbeheer, biologische land- en tuinbouw, voeding en
distributie, en horeca.
Project Paardenkracht
In het voorjaar van 2011 startte De Winning met “Paardenkracht in het
Boslandschap”. Een uitzonderlijk project voor Vlaanderen: het introduceren van
Belgische trekpaarden in onze organisatie. Allereerst voor het uitvoeren van bos- en
natuurbeheerwerken. Ze worden ingezet voor een efficiënte en publieksvriendelijke
manier van bosbeheer en gebruikt om kwetsbare, natte en schrale graslanden te
beheren. Vervolgens gebruikt De Winning deze trekpaarden ook voor toeristische
activiteiten, zoals huifkartochten of voor het organiseren van therapeutische
activiteiten. Bijvoorbeeld om bij volwassenen en jongeren uit kansengroepen een
verbetering op fysiek, motorisch en psychisch vlak te bekomen. De Winning werkt
met Belgische trekpaarden. Door deze rassen te promoten verdwijnen de oude
Belgische rassen niet uit de bossen en landschappen in België. Door met deze
trekpaarden te werken draagt De Winning ook bij tot het behoud van eeuwenoude
tradities en ambachten, zoals boomslepen.
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