Ledenweekend 2021
Van vrijdag 27 augustus 2021
t.e.m. Zondag 29 augustus 2021
Na de annulatie in 2020 door de corona pandemie voorzien we dit jaar terug ons ledenweekend. Na drie keer
Cadzandië, gaan we opnieuw naar Peace Village in Mesen.
We hernemen het programma dat we vorig jaar hadden
voorzien, ondermeer een avondwandeling op vrijdagavond in de bossen tussen de Palingbeek en Zwarte
Leen, op zaterdagvoormiddag een gegidst bezoek aan
Bayern Wald (Duits loopgravenstelsel uit eerste wereldoorlog) in Wijtschate, aansluitend op zaterdagmiddag een broodmaaltijd in Peace Village en in de
namiddag een wandelzoektocht in Kemmel.
‘s Avonds gaan we op zoek naar de ‘Homo Universalis’ (gekend van Iedereen Beroemd)
We voorzien op zondagochtend een bezoek aan een oesterzwammenkwekerij in Nieuwkerke.
Zondagmiddag sluiten we af met een middagmaal in Peace Village.
De prijs voor het weekend (volpension) bedraagt 125 € per persoon. Kinderen van 0-3 gaan gratis
mee, kinderen onder de 13 betalen 50 € . Maximale familieprijs is 400 €.
In deze prijs is volpension inbegrepen, inkomgelden, ..
We beschikken in Peace Village anderhalve palviljoenblok. Ieder paviljoenblok heeft kamers
(units) met 2/4/6 bedden.
Voor de kamerindeling van ons weekend is voorzien dat :
•
singles een kamer delen met een andere single of met een koppel (2 of 3 personen /unit)
•
Een koppel een kamer deelt met een ander koppel of single (3 of 4 personen /unit)
•
Gezinnen kunnen in een unit tot en met 5 personen.
Dat alles wil dan ook zeggen dat er een maximum-aantal is van 45 personen.
Volgorde van inschrijving geldt. Inschrijven is mogelijk tot 20 juli.
Om in te schrijven contacteer je voorzitter Johan Mestdagh ( telefonisch: 0499 40 92 13 / of mail:
mestdaghjohan@hotmail.com), gevolgd door het overschrijven van een voorschot van 50 € per
persoon, of 150 € per gezin op rekeningnummer BE54 7785 9135 5097 van KWB Heule Watermolen. Betaling geldt als inschrijving. De volgorde van betaling geldt voor het maximaal aantal inschrijvingen..
Alles is uiteraard afhankelijk van verdere evoluties in het kader van de coronapandemie en de geldende voorwaarden
die door de overheid zijn vastgelegd. Ingeval annulatie worden de inschrijvingsgelden terugbetaald.

www.kwb-heule-watermolen.be

