Openingsweekend BMHC seizoen 2019
Weekend Deerlijk bij VANO-MOBIL
1-2-3 februari 2019

Vrijdag 1 februari
Aankomst vanaf 16 uur !!
Gelieve aankomstuur te respecteren in verband met het gebruik
van de parkeermogelijkheden bij Vano-Mobil.
inschrijving om 19 uur. In “de hangaar” op de parking !
Het BMHC cafeetje zal open zijn vanaf 18 uur !!!
Zaterdag 2 februari
Voormiddag: bezoek textiel en vlasmuseum
We verzamelen STIPT om 8h45 voor de bus met groep 1.
Bezoek aan het textiel en vlasmuseum in Kortrijk.
De bus pikt ons op aan de ingang van het industrieterrein, voor een korte rit naar het
vlasmuseum. We vertrekken stip om 9h00 bezoek museum vanaf 9h30.
Groep 2 verzamelen om 9h45, om stipt om 10h00 te vertrekken
Kostprijs bezoek museum en bus = 10 euro.
We worden terug gebracht met de bus naar Vano-MOBIL omstreeks de middag.
We houden een sanitaire pauze bij de terugkomst aan de motorhome.

En dan verzamelen we voor het aansluitend bezoek
aan de nieuwe toonzaal van Vano-Mobil.
We krijgen een rondleiding van Ignace (de patron) doorheen het nieuwe complex van
Vano-MOBIL, van toonzaal tot werkplaats die fenomenaal groot is en waar de werknemers
beschikken over alle nodige materialen en gereedschappen om nieuwe motorhomes klaar
te maken voor levering en ook alle herstellingen worden uitgevoerd en waar de techniekers
van Vano-Mobil ook alle opties plaatsen op motorhomes !
Ook boven op het dak is een soort openlucht show-room, waar we een wandeling door
maken. Ondertussen kunnen we ook genieten van een drankje en hapje die aangeboden
wordt door Ignace en Veronique van Vano-MOBIL !
En we kunnen rustig rondwandelen in de nieuwe toonzaal en op eigen tempo dan de
nieuwe en tweedehands motorhomes bewonderen en bekijken.
Als er mensen vragen hebben omtrent iets, er zal personeel aanwezig zijn, die jullie graag
op de wenken bedient met antwoorden !!
Omstreeks 19 uur gaat de mobile frituur open op de parking aan “de hangaar”
We kunnen daar een twee tal uur genieten van frietjes a volonté met 4 stukken vlees.
Frikandel, viandel, brochette en bitterballen of vleeskroket.
Sauzen zoals mayo, tartaar, ketchup enz .. zijn ter beschikking.
Iedereen krijgt een drankje aangeboden voor bij de frietjes !
Kostprijs 9,5 euro.
Zondag 3 februari
Lekker lang uitslapen, nog wat nagenieten en nababbelen !
Afsluiten van het weekend om 11 uur
En we zijn weer klaar voor een jaar lang BMHC weekends !!!

INSCHIJVEN VOOR 23 JANUARI 2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Place to be: VANO-MOBIL – Ter Donkt 38 te 8540 Deerlijk
komende op de E17 van Gent, afrit 4 (Deerlijk) komende op de N36 gaan we RECHTS AF. Richting
Roeselare – Harelbeke. Aan de eerste verkeerslichten gaan we LINKS AF in Ter Donkt. En dan
eerste straat LINKS AF. (BMHC bordjes volgen)
Komende van Kortrijk, afrit 4 (Deerlijk) komende op de N36 gaan we LINKS AF, de brug over de
snelweg over. Richting Roeselare – Harelbeke. Aan de eerste verkeerslichten gaan we LINKS AF in
Ter Donkt. En dan eerste straat LINKS AF. (BMHC bordjes volgen)
GPS adres: TER DONKT 38 te 8540 Deerlijk

www.vanomobil.be

