De Zwervers
Motorhomeclub – Regio Kortrijk
www.zwerverskortrijk.be

Waregem op een drafje
27-30 september 2018
Programma
Donderdag
27 september
Vrijdag
28 september

Zaterdag
29 september

Vanaf 19u
‘s avonds

•
•

9u00
•
9u30
•
11u00
•
Middagpauze

Aankomst op parking te Waregem
Overnachting ter plaatse
Openingswoordje en toelichting dagindeling door inrichters
Stadswandeling (gegidst door Nadine)
Aperitief aan de motorhomes (Waeregemnaerke)

13u00
13u30

•
•

19u30

•

‘s avonds

•

Overnachting op parking

9u15
9u30

•
•

Vertrek met de fiets naar de Hippodroom (2 km)
Begeleid bezoek aan Hippo War

•
•
•

Knooppuntfietsen “proeven op de hoeve” (3 stops onderweg) (32 km)
Etentje in “De Treffer”
Overnachting ter plaatse

•
•
•

Ontbijt aan de motorhome
Vertrek naar Flanders Field via stoepnagels (2 km)
Afsluiting van het weekend (P mag gebruikt worden tot 18u)

Vertrek met de fiets naar Renson (3,5 km)
Verwelkoming met koffie + bedrijfsbezoek
Terugkeer via knooppunten (12,5 km)
Vrijblijvend entertainment door Georges bij hem thuis
(600 m stappen naar de Zandstraat 29, stoelen meenemen)

Middagpauze
13u30
19u30
‘s avonds
Zondag
30 september

8u00
9u30
‘s middags

Prijs
De prijs voor het weekend bedraagt € 42 pp voor leden (incl. etentje)
€ 47 pp voor niet-leden

!

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 14 september 2018).

Bevestiging inschrijving via de website www.zwerverskortrijk.be
(vóór 7 september 2018)

De Zwervers
Motorhomeclub – Regio Kortrijk
www.zwerverskortrijk.be

Adressen
 Parking: aan rondpunt Zuiderlaan-Verbindingsweg (aan zwart monument) GPS 50.88100 - 3.43200
 Renson: 50.86930 - 3.43278 (= poort 6, dan doorrijden naar de receptie aan de snelweg)

Praktische info
 Verantwoordelijke inrichters:
Geert & Mieke Bouttelgier- Gheysen (LMC 1DIY299 - GSM 0477/98.52.09)
Georges & Nadine Verhaeghe-Gheysels (Knaus 1ALV445 - GSM 0485/98.25.95)
 3 stops tijdens knooppuntfietsen op zaterdag:
o
Aardbeien Van Overbeke, Bessimstraat 65, Waregem
o
Fruit Lambrecht-Baart, Leiegoeddreef 9, Sint-Eloois-Vijve
o
Brouwerij ’t Gaverhopke, Platanendreef 16, Waregem
 Menu à €30 pp: apero (cava)
keuze uit stoofvlees, vol-au-vent, koude schotel (vis/vlees) of scampi’s (met frietjes)
2x wijn naar keuze + water op tafel
koffie
 Tijdens het WE is er jumping, een groot paardenevenement dat vroeger doorging in Antwerpen,
nu “Waregem Horse Week” (vrije toegang)
 Fietsen meebrengen
 Vuilnis terug meenemen

