
 

De Zwervers 

Motorhomeclub – Regio Kortrijk 

www.zwerverskortrijk.be 

 

 

Tussen Schelde en Dender 
19-21 oktober 2018 

Programma 

Vrijdag 

19 oktober 

Vanaf 12u00 • Aankomst op parking aan Stokerij Rubbens in Wichelen 

• Keuze 1 ●   Keuze 2 

 
 14u00: Vertrek met de fiets naar

            Schellebelle (5 km) 

14u30: Natuurwandeling 

16u30: Terugkeer naar parking 

14u30: Bezoek aan de  

            Heirmanklok (duur: 1 u) 

Prijs (extra te betalen): € 7 pp 

(min. 10 pers.) 

 17u30 

18u00 

19u30 

21u00 

‘s avonds 

• Verwelkoming met koffie en cake 

• Rondleiding “Kruiden en geheimen” 

• Gezamenlijk etentje 

• Degustatie 

• Overnachting ter plaatse 

Zaterdag  

20 oktober 

  9u15 

  9u30 

Vanaf 10u15 

11u00 

Middagpauze 

13u45 

14u30 

16u00 

‘s avonds 

• Openingswoordje en toelichting dagindeling door inrichters 

• Verplaatsing met motorhome naar Dendermonde (9,5 km) 

• Vrij vertrek met fiets naar street art parcours “Kaleidoscope” (7,5 km) 

• Vrij bezoek aan het Museum voor Volkskunde in het begijnhof 

 

• Vertrek in groep met de fiets naar Baasrode (8,5 km - 40’) 

• Begeleid bezoek aan het Scheepvaartmuseum (2 groepen) 

• Terugkeer naar motorhome 

• Overnachting ter plaatse 

Zondag 

21 oktober 

  8u15 

  9u30 

10u00 

‘s middags 

• Warme bakker met ontbijt aan motorhome 

• Vertrek te voet naar het centrum 

• Begeleid bezoek aan Dendermonde (2 groepen - duur: 2u) 

• Afsluiting van het weekend 

 

Prijs 

De prijs voor het weekend bedraagt voor leden Pasar: 

volwassenen: €57.00 pp - kinderen > 12 jaar: €48.00 pp  

€5 extra indien zalm bij de keuze van het menu. 

€5 minder indien deelname vanaf etentje (geen verwelkomingskoffie en rondleiding). 

 

voor niet leden Pasar: + €5.00 pp op bovenstaande prijzen. 

 

Bevestiging inschrijving via de website www.zwerverskortrijk.be  
Graag deelnameprijs overschrijven op rek.nr. BE30 7755 8934 1911 

 op naam van Pasar-De Zwervers en dit alles vóór 14 oktober 2018. 



 

De Zwervers 

Motorhomeclub – Regio Kortrijk 

www.zwerverskortrijk.be 

 

Wegwijzer 

E17 tot Gent – E40 afrit 17 Wetteren – N42 / N 417 richting Wetteren (Oosterzelesteenweg / Zuidlaan) – 

verder via N 416 richting Dendermonde/Wichelen – een eindje voorbij de dorpskern van Wichelen ligt 

links de parking van Stokerij Rubbens 
 
Totale afstand: + 65 km (vanuit Kortrijk) – 1u 

 
 

Adressen 

Stokerij Rubbens: Bohemen 101, 9260 Wichelen / GPS N51.00220 - E3.98900 

Parking De Bruynkaai: Noordlaan/Killeweg, 9200 Dendermonde / GPS N51.03377 - E4.10500 

Scheepvaartmuseum: Sint-Ursmarusstraat 137, 9200 Baasrode / GPS N51.036038 - E4.167010 

=> eventueel plaats voor 4-tal motorhomes 

 
 

Praktische info 

Verantwoordelijke inrichters: 

Geert & Mieke Bouttelgier- Gheysen (LMC 1DIY299 – GSM 0477/98.52.09) 

Yves & Ann Vandamme-Vandenbogaerde (McLouis 1HFF041 – GSM 0485/98.25.95) 

Menu: dagsoep 

           kippenfilet met champignonsaus en frietjes  

           of gebakken zalm met béarnaise (= € 5 extra) 

           (incl. water, wijn en frisdrank op tafel – excl. bieren) 

Prijs menu met kippenfilet is inbegrepen in de deelnameprijs. 

Fietsen meebrengen 

Vuilnis terug meenemen 

LET OP, 

Tijdens een weekend, kunnen er door omstandigheden, 

aanpassingen gebeuren aan het programma en de voorgestelde tijden. 

Deze worden dan ter plaatse aangekondigd. 


