't Meikensbos – Dentergem
Programma
Vrijdag 01 april 2022
vanaf 15h00 • Aankomst op camperplaats " 't Meikensbos".
• Toekennen van de staanplaatsen.
• Vrij moment / gezellig samenzijn.
's avonds • Overnachting ter plaatse.
Zaterdag 02 april 2022
vanaf 08h00 • Afhalen broodjes die je de vorige dag bestelde.
08h45 • Openingswoordje en toelichting dagindeling door inrichters.
09h00 • Vertrek met de fiets naar de struisvogelkwekerij.
09h30 • Bezoek + proevertjes aan de struisvogelkwekerij.
11h30 • Aansluitend Knooppuntfietsen of terug naar de motorhome.
namiddag • Wie terug kwam naar de MH, kan nu ook knooppuntfietsen via Kanegem en Tielt.
vanaf 19h00 • Gezellig samenzijn en uitstippelen toekomst Zwervers Kortrijk (in het zaaltje).
's avonds • Overnachting ter plaatse.
Zondag 03 april 2022
vanaf 08h00 • Afhalen broodjes die je de vorige dag bestelde.
10h00 • Wandeling in en rond de Meikensbossen.
12h00 • Afsluiting van het weekend.

Prijs
• De prijs voor het weekend bedraagt 20€ pp voor Pasarleden en 25€ pp voor niet-leden.
Graag deelnameprijs overschrijven op rek.nr. BE 42 0019 1986 8254
en deelname bevestigen via www.zwerverskortrijk.be
Vóór 25 Maart 2022.

Praktische info
• Adres Camperplaats 't Meikensbos:
Tieltseweg 45 - 8700 Dentergem / GPS: N50.97528 - E3.37084
• Voor wie het wenst, electriciteit ter plaatse te betalen aan 3€ per nacht
• Op vrijdag en zaterdag, kan je brood(jes) bestellen voor de volgende dag.
Dit vóór 18h00 en met gepast geld.
• Na de struisvogels, tijdens de fietstocht, zijn er snacks/maaltijden te verkrijgen in Aarsele, Tielt
of je kan je eigen picknick nuttigen op de banken aan de kerk te Aarsele.
• Neem zeker wat kleingeld mee om diverse dingen ter plaatse te kunnen betalen.
(brood, drank, elektriciteit, …)

Wegwijzer
Aan alle kanten zijn er wegenwerken aan de gang. Kom je uit de richting Tielt de Wakkensesteenweg
N327 is de weg afgesloten MAAR je mag dit negeren. Pas op 2,7km is de weg afgesloten. Je kan
langs de borden heen rijden tot aan de Putterijstraat (aan de bistro Belle Vue) Via de Putterijstraat kom
je aan de Tieltseweg.
Kom je uit de richting Dentergem (E17 afrit Kruisem) is de Meulebekesteenweg N305 afgesloten vanuit
Dentergem MAAR je mag dit negeren. Pas op 5 km is de weg afgesloten. Je kan langs de borden heen
rijden tot aan de Tieltseweg. RECHTS kan je onze borden volgen tot aan de cp.
Kom je vanuit de richting E17 afrit Waregem, dan neemt u beter deze afrit NIET en rijd je tot aan afrit
Kruisem. Zie omschrijving hierboven. Kom je toch via de afrit Waregem is er een volledige
wegonderbreking tussen Wakken en Tielt. Daar is de wegomlegging via Markegem tot centrum
Dentergem.

