NAARSTIGE PLEKKEN \

Vakantiecentrum in Mesen wil ook na herdenking van WO I
relevant blijven

Peace Village zet in op nieuwe
doelgroepen
Bart Vancauwenberghe, freelance journalist

In een aangenaam kader alles te weten komen over de Eerste Wereldoorlog: dat is de insteek van Mesen Peace
Village. Met 25.000 overnachtingen, hoofdzakelijk van groepen, beleeft het verblijfscentrum anno 2018 zelfs
een recordjaar. Daarmee heeft de grootste werkgever van het stadje Mesen eindelijk de wind in de zeilen. Na
moeilijke werkingsjaren is er nu ademruimte voor investeringen in de opfrissing van de infrastructuur.
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Matti Vandemaele, directeur Peace Village: “Dankzij het stijgende aantal overnachtingen sinds 2014 konden we verliezen wegwerken en schulden afbouwen.” (foto's HOL)

