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We bezoeken er de abdij van Affligem. We 
komen meer te weten over de geschiedenis 
van de abdij en bezoeken de refter, biblio-
theek, kloostergang, kerk en tuin. Er zijn nog 
achttien monniken in de abdij. We worden er 
ondergedompeld in de rustige sfeer die de 
abdij uitstraalt.
We gaan ook in het Gasthof d’Oude Brouwerij 
het Affligems bier proeven.
Verder is er ook een bezoek gepland aan het 
museum van het Oud Zandtapijt. Er zijn ver-
schillende kunstwerken te bewonderen die 
tot stand kwamen met de zandstrooitechniek.
Zondagvoormiddag is er een wandeling in de 
omgeving.

Neem ook eens een kijkje op onze website 
www.dezwerfautoklub.be

Deelnameprijs  
weekends 2010
De deelnameprijs voor onze weekends be-
draagt € 15 per wagen. Wie dit wenst, kan 
een abonnement nemen voor alle weekends 
in 2010. Een dergelijk abonnement kost 
€ 120 en is geldig voor de elf weekends 
vermeld in de activiteitenkalender. De 
Occasiebeurs is niet inbegrepen.
Zowel de deelnameprijs van € 15, als het 
abonnement dekken enkel de normale 
organisatiekosten van het weekend. In 
het geval we voor een bepaald weekend 
hoge bedragen moeten betalen voor toe-
gangsgelden, gidsen, overnachtingen, 

enzovoort, kan een extra bijdrage nodig 
zijn. Ook de geabonneerden zullen die 
toeslag moeten betalen, hun bijdrage 
zal echter altijd € 15 lager liggen dan 
het bedrag dat de andere deelnemers 
betalen.
Abonneren kan door betaling van € 120 
aan onze penningmeester Danny Salden 
of door overschrijving op het rekening-
nummer 979-9221953-71 van  
VKT-De Zwerfautoklub.

VKT-De Zwerfautoklub en Vlaamse Kampeertoeristen vzw organiseren 

op zaterdag 13 en zondag 14 maart 2010 (van 10 tot 17 u)

De grote Occasiebeurs voor zwerfauto’s en caravans
Plaats: Parking 1, Sporthal, B.L. Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

Toegankelijk voor zowel particulieren als professionele verkopers.

Standplaatsen voor meer dan 100 occasiezwerfauto’s en -caravans aan zeer democratische prijzen!

Gratis toegang voor bezoekers – Ruime parking voor bezoekers (gratis) – Cafetaria

Verkopers betalen € 39,50 voor de eerste zwerfauto of caravan (VKT-leden slechts € 33,00), € 33,00 voor de tweede, € 27,00 voor de derde en volgende.

Inschrijvingsformulier Occasiebeurs 2010

gelieve dit formulier terug  
te bezorgen aan:  

Secretariaat VKT-De Zwerfautoklub

Keizer Karellaan 3

1982 Elewijt

T 0474 08 53 01

secretariaat@dezwerfautoklub.be

Hier kunt u ook terecht voor meer 
info.

Aarzel niet om in te schrijven, 
indien u uw caravan of zwerfauto 
intussen hebt kunnen verkopen, 
betalen wij het inschrijvingsgeld 
onmiddellijk terug!

Ondergetekende,

Naam of firma

Straat + nr.

Postcode Gemeente

Tel. E-mail

VKT-lidnummer

wenst in te schrijven voor een standplaats op de Occasiebeurs van VKT-De Zwerfautoklub  
op zaterdag 13 en zondag 14 maart 2010 te Eeklo voor:

en schrijft dit bedrag over op het rekeningnummer 979-9221953-71 van VKT-De Zwerfautoklub (Hasselt).

Datum en handtekening _______________________  

aantal Tarief (incl. btw) bedrag

zwerfauto € 39,50/€ 33,00/€ 27,00 = € 

caravan € 39,50/€ 33,00/€ 27,00€ = €

eindToTaaL = €
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