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FEESTPROGRAMMA 75 JAAR VKT

Vrijdag 7 april 
Iedereen is welkom vanaf 13 uur op het terrein 
achter de sporthal. Start individuele wandel- 
en fietszoektocht.Volksspelen in de zaal 
Hambiance. In de loop van de namiddag  
mogelijkheid tot inschrijving voor de activi-
teiten die tijdens het weekend plaatsvinden. 
Vanaf 18 u Mogelijkheid tot bestellen van 
croque-monsieur. 
20 u Gezellig samenzijn met muzikale 
animatie verzorgd door dj’s Dirk en Ronny  
van discobar Malpertuus.

Zaterdag 8 april
8 u Bakker op het terrein. Doorlopend 
individuele wandel- en fietszoektocht, en 
vrij wandelen en fietsen langs de Durme- en 
Scheldeboorden met behulp van uitgestip-
pelde (knooppunten)routes.
10 u Voorrondes petanquewedstrijd.
10 u Lippenbroekwandeling in het kader 
van het Sigmaplan met natuurgids. Deze 
activiteit is gratis maar vooraf inschrijven is 
noodzakelijk.
10 u Puzzelwedstrijd in de zaal.
13.30 u Lippenbroekwandeling in het kader 
van het Sigmaplan met natuurgids. Deze 
activiteit is gratis maar vooraf inschrijven is 
noodzakelijk.
14 u Presentatie in de zaal over ‘Duurzame 
jacht en natuurbeheer’ door Willy Van Hoey, 
voorzitter van de WBE Scaldiana en bestuurslid 
van de Hubertusvereniging Vlaanderen.
18 u Avondeten voor wie zich inschreef.
Keuze uit vol-au-vent met frietjes en groenten 
(17 euro/persoon) of stoofvlees met frietjes en 
groenten (17 euro/persoon).
20 u Receptie ter gelegenheid van 75 jaar VKT.
Aansluitend gezellig samenzijn en live 
optreden van Stage Left met o.a. zangeres 
Lieve van Falter Caravans.

Voor de liefhebbers is er zaterdagochtend 
marktdag op het Marktplein van Hamme op 
wandelafstand van het terrein.

Zondag 9 april 
8 u Bakker op het terrein.
Voor de liefhebbers wordt er elke zondag-
ochtend in Hamme een rommelmarkt 
gehouden op wandelafstand van het terrein.
Doorlopend individuele wandel- en fiets-
zoektocht, en vrij wandelen en fietsen langs de 
Durme- en Scheldeboorden met behulp van 
uitgestippelde (knooppunten)routes.
10 u Lippenbroekwandeling in het kader 
van het Sigmaplan met natuurgids. Deze 
activiteit is gratis maar vooraf inschrijven is 
noodzakelijk.
13.30 u Lippenbroekwandeling in het kader 
van het Sigmaplan met natuurgids. Deze 
activiteit is gratis maar vooraf inschrijven is 
noodzakelijk.
17 u Laatste kans om formulieren van de 
zoektochten binnen te brengen. 
18 u Avondeten voor wie zich inschreef. 
Op het menu: barbecue met gemarineerde 
kippenmedaillon, barbecueworst en saté.
Aansluitend gezellig samenzijn met 
muzikale animatie verzorgd door dj’s Dirk en 
Ronny van discobar Malpertuus.

Maandag 10 april
8 u Bakker op het terrein.
9.30 u Finale petanque, gevolgd door 
prijsuitreiking van de petanquewedstrijd en 
van de wandel- en fietszoektocht.
12 u Sluiten van het kampeerweekend. Ten 
laatste om 16 uur dient iedere deelnemer het 
terrein verlaten te hebben.
Voor de geïnteresseerden:het Hamse 
buurdorp Waasmunster houdt op maandag 
10 april zijn jaarlijkse grote jaarmarkt.

Wegwijzer
Komende van de E17 uit de richting van Gent 
of Antwerpen:
Afrit 14 Sint-Niklaas West en N41 richting 
Dendermonde / Hamme volgen. Na 3,8 km, 
over de Durmebrug 1ste lichten (aan Hubo) 
rechts afslaan richting Hamme/Cultureel 
Centrum. Aan het ronde punt rechtdoor.  
Op het einde van de straat rechts afslaan  
en de VKT-pijlen volgen.

Komende van richting Dendermonde:
De N41 richting Sint-Niklaas / Antwerpen 
volgen, na 7,8 km na de Scheldebrug (aan 
Hubo) links afslaan richting Hamme/ 
Cultureel Centrum. Aan het ronde punt 
rechtdoor. Op het einde van de straat rechts 
afslaan en de VKT-pijlen volgen.

Meebrengen
De dijken van Schelde en Durme lenen zich 
uitstekend tot mooie fietstochten. Breng 
dus zeker je fiets mee! Om de startplaats van 
de Lippenbroekwandeling gemakkelijk te 
bereiken is het ook aangewezen om je fiets  
bij de hand te hebben.
De toeristische dienst van de gemeente 
Hamme heeft fietsen te huur. 
(www.hamme.be/fietsenverhuur).

PRAKTISCH

vrijdag 7 april - maandag 10 april 
(verlengd paasweekend)

Organisatie:  
Vlaamse Kampeertoeristen vzw

Plaats:  
Gelegenheidsterrein Vrijetijdssite,  
Kaaiplein 32, 9220 Hamme

Gps-coördinaten:  
N 51°06’08’’, O 4°08’06’’

Dit programma kan onderhevig zijn  
aan wijzigingen.

Feestelijk 
jubileumweekend
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