
 

De Zwervers 

Motorhomeclub – Regio Kortrijk 

www.zwerverskortrijk.be 

 

 

WE Gent 
4-6 oktober 2019 

 

Programma 

Vrijdag 

4 oktober 

VANAF 14u 

Namiddag 

 

 ‘s avonds 

• Aankomst op camping "De Blaarmeersen". 

• Toekennen van de staanplaatsen. 

• Vrij moment / gezellig samenzijn met een glaasje. 

• Overnachting ter plaatse. 

Zaterdag  

5 oktober 

  8u45 

  9u00 

10u00 

Middagpauze 

Namiddag 

 

‘s avonds 

• Openingswoordje en toelichting dagindeling door inrichters 

• Vertrek met de fiets naar het centrum via KP (7,5 km) 

• Begeleid bezoek aan het Gravensteen (audiogids) (duur: 90’) 

• Terug naar camping of snack in het centrum 

• Individueel verkennen van het historische stadsdeel via een 

fotozoektocht.(+-5km) 

• Overnachting op de camping. 

Zondag 

6 oktober 

  8u15 

  9u30 

‘s middags 

• Warme bakker 

• Verkenning van het domein - fiets/wandelen. 

• Afsluiting van het weekend 

• Camping verlaten vóór 13u00 - (afmelden aan receptie voor 12h00)  

- wie langer wil blijven kan parkeren op een van de vele parkings 

 van het domein. 

 

 

Prijs 

De prijs voor het weekend bedraagt € 35 voor volwassenen (leden) - € 40 voor niet-leden 

 

!  Graag deelnameprijs overschrijven op rek.nr. BE30 7755 8934 1911 

 op naam van Pasar-De Zwervers en dit ten laatste 1 week vóór de weekendactiviteit 

     (= vóór 30 september 2019). 

 

Bevestiging inschrijving via de website www.zwerverskortrijk.be 

(vóór 30 september 2019) 
 

 



 

De Zwervers 

Motorhomeclub – Regio Kortrijk 

www.zwerverskortrijk.be 

 

Wegwijzer 

E17 richting Gent - in Zwijnaarde E40 richting Oostende - afrit 14 Sint-Denijs / Flanders Expo. 

Borden R4 Zelzate / Eeklo blijven volgen tot aan afrit Blaarmeersen. 

Na 500m langs de watersportbaan, net voorbij de Topsporthal, rechtsaf richting Camping (gele borden) 

het Domein Blaarmeersen oprijden (Duiklaan) en witte borden richting camping volgen. (1ste rechts 

Trimlaan en dan 1ste links Campinglaan).  

 

Afstand vanuit Kortrijk: 50 Km. 

Praktische info 

Hoofdingang domein: Duiklaan - GPS: 51.049319 - 3.687427 

 Ingang camping: Campinglaan - GPS: 51.046216 - 3.680786 

Verantwoordelijke inrichters: 

Geert & Mieke Bouttelgier-Gheysen (LMC 1DIY229) 

Aankomen vóór 22u00, anders overnachten op de parking buiten domein. (Langs Zuiderlaan). 

 Instructies bij het oprijden van het domein:  

1.   Seintje geven op de GSM van Geert. 0477 985209 

2.   Wegwijzers volgen naar de camping - Duiklaan - R - Trimlaan - L - Campinglaan (cfr coördinaten) 

3.   Wachten aan de ingang van de camping tot we afkomen. 

4.   Bij binnenrijden camping, na de slagboom, rechts aanhouden  

De deelnameprijs is inclusief prijs voor de campingplaats met elecrticiteit (2 nachten).  

Verlengkabel 50 meter meebrengen. 

Fietsen meebrengen. 

Middagmaal op zaterdag: terugkeren naar de motorhome of iets eten in Gent.  

Camping verlaten vóór 13u00 - (afmelden aan receptie voor 12h00)  

- wie langer wil blijven kan parkeren op een van de vele parkings van het domein. 

 

LET OP, 

Tijdens een weekend, kunnen er door omstandigheden, 

aanpassingen gebeuren aan het programma en de voorgestelde tijden. 

Deze worden dan ter plaatse aangekondigd. 

 


