Ledenweekend Oudenaarde
Programma
Vrijdag 16 september 2022
vanaf 08h00 • Aankomst op parking "Outsider" Oudenaarde.
• Toekennen van de staanplaatsen.
10h00 • Openingswoord en toelichting dagindeling door inrichters.
10h15 • Vertrek per fiets: Bezoek Van Camps.
10h30 • Bezoek Van Camps: rondleiding met gids/degustatie/goodybag.
12h00 • Vrij - fietstocht - zie keuze bij praktische info.
19h30 • Vertrek voor avondwandeling - daarna, gezellig samenzijn met bingo.
's avonds • Overnachting ter plaatse.
Zaterdag 17 september 2022
09h15 • Openingswoordje en toelichting dagindeling door inrichters.
09h30 • Vertrek per mobilhome naar Brouwerij Roman.
10h00 • Bezoek "brouwerij Roman": rondleiding met gids/degustatie/cadeau pakket.
12h00 • Vrij + terug naar de parking.
15h30 • Activiteit op het parcours van de the outsider.
18h00 • Aperitief aan de MH en dan gezellig samen eten in de taverne.
's avonds • Overnachting ter plaatse.
Zondag 18 septemberl 2022
08h30 • Uitdelen ontbijt (Aangeboden door DD Mobilhomes).
09h45 • Openingswoordje en toelichting dagindeling door inrichters.
10h00 • Vertrek per fiets - bezoek Ronde Van Vlaanderen.
12h00 • Afsluiting van het weekend.

Prijs
• De prijs voor het weekend bedraagt 36€ pp voor Pasarleden en 40€ pp voor niet-leden.
• Voor wie al mee gaat van de vrijdagvoormiddag, is er 15€ pp extra voor het bezoek aan Camps.
• Voor de maaltijd betaal je 18€ voor stoofvlees met frietjes en 21,5€ voor scampi's met frietjes.
Graag deelnameprijs overschrijven op rek.nr. BE 42 0019 1986 8254
en deelname bevestigen via www.zwerverskortrijk.be
Vóór 04 september 2022.
Let op, dit is het nieuwe rekeningnummer

Praktische info
• Inrichters:

Romain Windels - Carine Lampole
Philip Dewaele - Vera Sengier

• Parking outsider:
Donkstraat 50 - 9700 Oudenaarde / GPS: N50.84033 - E3.58261
• VanCamps
Coupure 1 - 9700 Oudenaarde / GPS: N50.83902 - E3.58725
• Brouwerij Roman
Hauwaart 105 - 9700 Oudenaarde / GPS: N50.83107 - E3.67592
•
•
•
•
•

Parking wordt autovrij gemaakt voor ‘de Zwervers’
Geen loosplaats voor Chemisch toilet / vuil water.
Je kan gebruik maken van de WC’s aan de taverne van de Outsider (tijdens openingsuren).
Fietsen meebrengen.
Afval terug meenemen

• Keuze voor eten op zaterdagavond:
Stoofvlees met Ename bier/frietjes/groentjes
Scampi met look
Scampi diabolique
• Fietsroutes:
Scheldevallei route 3
30 KM - bewegwijzerd.
Eerste bordje vinden jullie tussen knooppunt 98 – 97

Sneukelfietsroute B
21 km - bewegwijzerd
Eerste bordje vinden jullie in de dreef van de outsider.
(Geen sneukel-activiteiten voorzien)

Wegwijzer
Aan de rotonde aan de kerk in Kerkhove nemen we de N453 naar Oudenaarde.
Afslag: Volg de borden ‘the outsider’ – Donkmeer.

LET OP,
Tijdens een weekend, kunnen er door omstandigheden,
aanpassingen gebeuren aan het programma en de voorgestelde tijden.
Deze worden dan ter plaatse aangekondigd.

