Weelde
23-24-25 september 2022
Organisatie: Wauters Peter & Olivia (lidnr 2486)
GPS: Bedrijfsterrein FRAKO – Welvaartstraat 8, 2381 Weelde
Max. 30 motorhomes
vrijdag 23 september 2022
Vanaf 14 uur aankomst op terrein bedrijf FRAKO (bij Davy Schuurmans) in
Rondleiding in de late namiddag door eigenaar Davy in het
houtverwerkende bedrijf in 2 of 3 groepen opgesplitst
Zaterdag 24 september 2022
12u45 Bezoek brandweermuseum
we wandelen samen naar het brandweermuseum max 2
km, bezoek vanaf 13u tot 17u in 3 groepen opgesplitst.
Daar krijgen wij een rondleiding en uitleg i.v.m.
geschiedenis v/d brandweer, allerlei wagens + diverse
activiteiten, afhankelijk van het weer.
Dit museum biedt de bezoekers de mogelijkheid om iets te nuttigen tegen
betaling. Na het bezoek wandelen wij terug naar onze staanplaats, waar
ondertussen een tent zal opgebouwd zijn om rond 19u samen te komen en
te kunnen genieten van lekkere overheerlijke paella met voorafgaand een
cava. (Paella+- 800 gr per pers)
Iedereen brengt zijn eigen bestek, glas, tafel en stoelen mee naar de tent.
Na het nuttigen van de cava kan iedereen aanschuiven om zijn paella te
nemen, dranken aan tafel zijn voor eigen rekening. (selfservice in de tent)
We blijven nog gezellig napraten in de tent. Drankjes verkrijgbaar in de
tent.
Zondag 25 september 2022
Lekker lang uitslapen
11 uur afsluiten van het weekend
See you all in Weelde !!
Peter & Olivia

• Weekend | € 38,00/pp
(bezoek brandweermuseum, paella, glaasje Cava, huur tent)
• Organisatiekost | € 2,00
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Parking vrij maken tegen 15 uur.
Zoals iedereen weet is afvalbeheer in Vlaanderen een dure
zaak. Davy de bedrijfsleider/eigenaar van de parking vraagt
om geen afval te dumpen in zijn bedrijfscontainers. Daarom
vragen we aan iedereen om zijn eigen afval mee te nemen.
Davy zal daar ook op toe zien. En hopelijk stellen we als
BMHC dus Davy die zijn terrein ter beschikking stelt niet
teleur. (vuilwaterkraan dicht aub)

Uiterste inschrijvings- en betalingsdatum: 16 september 2022
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