De Zwervers
Motorhomeclub – Regio Kortrijk
www.zwerverskortrijk.be

Weekend Borgloon
5-8 april 2018
Programma
Donderdag
5 april

Vanaf 18u00

•

Aankomst op de parking van het VIIO College in Borgloon

‘s avonds

•

Overnachting ter plaatse

Vrijdag
6 april

9u15
9u30
10u00
Middagpauze
14u30

•
•
•

Openingswoordje en toelichting dagindeling door inrichters
Vertrek per fiets naar fruitveiling BelOrta Borgloon (2 km)
Begeleid bedrijfsbezoek aan de fruitveiling (1½ u)

•
•

•
•

Vertrek per fiets naar “site Coolen” (3 km)
Begeleid bezoek aan: * Abdij Coolen (45’)
* Fruitstreekmuseum (45’)
Vrij bezoek aan Kunst met pit “rondgang Coolen”
Mogelijkheid om verder te fietsen via knooppuntenroute
Overnachting ter plaatse

9u15
9u30
10u00
Middagpauze
Namiddag

•
•
•

Openingswoordje en toelichting dagindeling door inrichters
Vertrek te voet naar centrum Borgloon (1 km)
Begeleide stadswandeling met bezoek aan het stadhuis (1½ u)

•

15u00

•
•
•

Vrij vertrek KNPTfietsen “Bloesemtocht” tss de boomgaarden (min.
8 km)
Begeleid bedrijfsbezoek aan stroopstokerij “Loonse Stroop” (1 u)
Mogelijkheid om verder te fietsen via knooppuntenroute
Overnachting ter plaatse

•
•

Warme bakker aan huis
Vertrek per fiets naar fruitboer (7 km via knooppuntenroute)

•
•

Bedrijfsbezoek aan fruitboer ‘Hellingenfort’ (1½ u)
(met degustatie appelsap)
Op terugweg stop bij ‘doorkkijkkerk – reading between the lines’

•

Afsluiting van het weekend

‘s avonds
Zaterdag
7 april

‘s avonds
Zondag
8 april

8u00
9u15
10u00

‘s middags

Bevestiging inschrijving via www.zwerverskortrijk.be (vóór 16 maart 2018)

Prijs
De prijs voor het weekend bedraagt € 12 pp voor het vrijdagprogramma + 18 pp voor het WE-programma

!

Graag deelnameprijs overschrijven op rek.nr. BE30 7755 8934 1911
op naam van Pasar-De Zwervers en dit ten laatste 2 weken vóór de weekendactiviteit
(= vóór 23 maart 2018)

De Zwervers
Motorhomeclub – Regio Kortrijk
www.zwerverskortrijk.be

Wegwijzer
Route via Antwerpen (200 km) – Brussel (190 km) – Charleroi (220 km)
Borgloon ligt langs de N79 tussen Sint-Truiden en Tongeren.
Het is niet nodig om dwars door Borgloon te rijden. Het VIIO bevindt zich langs de N79.

Adressen
•

Parkeerplaats: VIIO College, Grootloonstraat, 3840 Borgloon - GPS 50.798959 – 5.356718

•

Fruitveiling BelOrta: Kernielerweg 59, 3840 Borgloon - GPS 50.808152 – 5.359142

•

Abdij Coolen / Fruitmuseum: Coolenstraat 1, 3840 Borgloon - GPS 50.813738 – 5.358556

•

Loonse Stroop: Smissebroekstraat 70, 3830 Wellen - GPS 50.831075 – 5.323187

•

Fruitboer ‘Hellingenfort’: Smissebroekstraat 70, 3840 Hoepertingen - GPS 50.792410 – 5.275692

Op elke locatie plaats om motorhomes te parkeren, echter slechts enkele plaatsen bij de fruitboer.

Praktische info
 Verantwoordelijke inrichters:
Kris & Greet Lecluyse (Bürstner 1CTZ110 - GSM 0486/74.10.62)
Luc & Raymonde Vankersschaever (Knaus PKL681 – GSM 0494/57.06.51)
 Fietsen meenemen
 Vuilnis terug meenemen naar huis (vuilnisbakken van de school NIET gebruiken!!).
 Geen mogelijkheid tot lozen.

