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___________________________________________________________________ 
 

Over enkele weken is er sinds lange tijd weer een  
vtbKultuur Kultuur&Kamperen kampeermeerdaagse  

 

Bestemming voor deze eerste meerdaagse kampeeruitstap van dit jaar: de Antwerpse Kempen. 

En waar kunen we dan beter onze ‘tenten’ (caravans en moothomes) opslaan dan in Turnhout, de 

‘hoofdstad’ van deze gastvrije streek. 
 

Waar:  Camping ‘Baalse Hei’ te Turnhout      

Wanneer:  Van donderdag 10 juni 2021 tot maandag 14 juni 2021    

Programma (wijzigingen voorbehouden):  

  Donderdag 10 juni 2021:  Aankomst op de camping, welkomstdrink, briefing en  

      ‘lopende maaltijd’ (walking dinner).  
 

  Vrijdag 11 juni 2021:  Met de fiets naar Turnhout voor een begeleid bezoek aan het 

      Speelkaartenmuseum. 

      Na de gezamenlijke lunch volgen een gegidste stadswandeling en  

      een begeleid bezoek aan het Meduceum (Medisch Educatief Museum). 
 

  Zaterdag 12 juni 2021: We fietsen naar “Bonne Espérance’ (Oud-Turnhout), voormalige steen- en 

       cementfabriek (industrieel erfgoed), voor een gegidste wandeling. 

       Daarna naar “Landschap De Liereman” waar we de lunch kunnen gebruiken. 

   In de namiddag sluiten we aan bij de Midzomerviering georganiseerd   

   door vtbKultuur Provincie Antwerpen, met eerst een wandeling. 
 

  Zondag 13 juni 2021: Fietsuitstap naar Baarle Hertog en Baarle Nassau, met onderweg aandacht  

      voor de ‘Dodendraad’. 

   Na de gezamenlijke lunch bezoeken we het Kaarsenmuseum (Baarle Nassau). 
 

  Maandag 14 juni 2021: Met de fiets naar de Klein Engeland Hoeve voor een gegidste wandeling  

      (met cultuurhistorische achtergrond) door Het Turnhouts Vennengebied. 

    Gezamenlijke lunch (op de camping). 

    Einde … 
 

De inschrijvingsperiode loopt nog tot eind mei 2021. 

Prijs voor deze kampeeruitstap:   

 Leden vtbKultuur (= met vtbKultuur-pas):  € 225 per persoon 

 Niet-leden (= zonder vtbKultuur-pas):  € 235 per persoon 
 

Meer informatie over deze kampeermeerdaagse van vtbKultuur Kultuur&Kamperen vind je op de 

website gedetailleerd programma. 
 

 

Noteer ook al onze volgende kampeermeerdaagse te Ieper van 26 tot 30 augustus 2021, 

(opgebouwd rond de vtbKultuur KnipoogDag).   Meer info op de K&K-website. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/programmauitgebreidTurnhout.pdf
https://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen/activiteiten/kamperend-naar-de-knipoogdag-ieper-aankondiging/datum/10619

