
 

                                                

 

Kampeermeerdaagse Airborne Arnhem en omgeving 

Donderdag 22 september tot maandag 26 september 2022  
 

Voorlopig programma: wijzigingen voorbehouden, al dan niet ten gevolge van 
(eventueel nog) geldende COVID 19 maatregelen 

 

Donderdag 22 september 2022 

 Vanaf 14u00, aankomst op Minicamping Koningsveld, Hartenkoning 20 a, te Arnhem.  

 

 Een kleine toelichting om de kampeerplaatsen te bereiken: op N310 = Koningsweg, 

Otterloo, aan het wegwijzertje  “ 's Koonings Jaght " inslaan en dan de pijltjes 

"minicamping" volgen. Na 800 meter bereik je de kampeerplaatsen.  

 

 

Vrijdag 23 september 2022 – dagje Arnhem 

 Met de fiets naar het Centraal Station Arnhem, waar we de fietsen achterlaten in de 

bewaakte (gratis) parking. 

 

 

 Na een kleine wandeling bezoeken we de Eusebiustoren (met lift). 
 



 

De EUSEBIUSTOREN is de toren van de Eusebiuskerk. Met een glazen lift, die 

dwars door de kerktoren gaat kan je het grootste carillon van Europa van 

dichtbij bekijken. Er zijn twee glazen balkons, van waarop je o.a. de opvallende 

beelden van verschillende figuren van Walt Disney en Marten Toonder kan 

bekijken.  

Tevens heb je een goed uitzicht op de stad. 
 

 Gezamenlijke lunch in “Arnhems meisje” 
 

 In de namiddag verkennen we de stad Arnhem onder leiding van een gids. 
 

 

 
 

 De namiddag sluiten we af met een bezoek aan “Airborne at the Bridge” 

AIRBORNE AT THE BRIDGE is een geschiedenismuseum met een dag-tot-dag-

verslag van de Slag om Arnhem. Er worden persoonlijke verhalen verteld van 

een Britse luitenant, een Duitse Hauptsturmführer en een Nederlandse kapitein 

die vochten en sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. 

Prachtig uitzicht op de John Frostburg.  

De gids geeft een introductie en dan kan je vrij het (kleine) museum bezoeken. 

 Voor we terug naar de camping fietsen, komen we eerst nog even op krachten met 

een drankje. 
 

 

Zaterdag 24 september 2022 – dagje Oosterbeek 

 Een tochtje van ongeveer 10 km fietsen brengt ons naar het  Airborne Museum at 

Hartenstein. 
  

 
 

 Na een introductie door een gids, bezoeken we het museum met audiofoon 
 

 Aansluitend lunchen we samen in restaurant “Klein Hartenstein”. 
 



 

 Na het inwendige van de mens te hebben versterkt, is het tijd voor de Perimeter-

wandeling, o.l.v. een gids. 

 

PERIMETERWANDELING: wandeling in de voetsporen 

van de geallieerden. De gids neemt je mee in de tijd  

en vertelt het uitgebreide verhaal. De perimeter was  

een hoefijzervormige verdedigingslinie rondom  

Oosterbeek waarin de Britse en Poolse troepen waren  

teruggedrongen tijdens de Slag om Arnhem.  

In dit gebied hielden de geallieerden negen dagen  

stand onder voortdurende Duitse aanvallen. 

 
 

 Daarna met de fiets naar de begraafplaats waar we een rondleiding krijgen met gids.  
 

 Nog niet moe … maar wel voldaan keren we met de fiets terug naar de camping. 
 

 

Zondag 25 september 2022 – dagje Hoge Veluwe 

 Met de fiets naar de ingang van het “Nationaal Park Hoge Veluwe”, en vandaar naar 

het Kröller-Müller Museum. In totaal een tochtje van om en bij de 14 km. 
  

 We bezoeken vervolgens dit prachtige Kröller-Müller Museum, een 2 uur durende 

ervaring om nooit meer te vergeten. 
  

 Na de lunch is er gelegenheid om een bezoek te brengen aan het beeldenpark. 

 

 

 

 De liefhebbers kunnen nog even naar Museonder fietsen … 

MUSEONDER is het eerste ondergrondse museum ter wereld. Het vertelt het 

geologische verhaal van de Veluwe en laat zien welke natuurlijke processen 

zich net en ver onder het aardoppervlak afspelen.  

Centraal in het Museonder hangt het wortelstelsel van een 135 jaar oude 

boom.  

Het is wel eens de moeite om te zien wat er zich in de diepte afspeelt. 

 

 Na een verkwikkend drankje keren we per fiets terug naar de camping. 
 

 In de late namiddag fietsen we een 2-tal km naar een restaurant waar we samen  

‘afscheidsdineren’; 



 

Maandag 26 september 2022 – dagje Openluchtmuseum 

 We verlaten de camping, en rijden met eigen vervoer naar het Openluchtmuseum, 

waar een ruime (betalende) parking is. 

 
  

 Gegidst bezoek aan het Openluchtmuseum 
 

OPENLUCHTMUSEUM is een cultuurhistorisch museum (44 hectare groot) en 

geeft een beeld van het leven in Nederland door de eeuwen heen.  

In een aantal gebouwen ontvangen medewerkers, verkleed als oorspronkelijke 

bewoners, de bezoekers. Ambachtslieden geven demonstraties (bv. molenaar, 

smid, drukker, papierschepper, scheepsbouwer, ........). 

De gids neemt je mee naar de hoogtepunten en geeft uitleg. Daarna kan je 

het park nog op je eentje bezoeken.  

Vergelijkbaar met Bokrijk, maar veel groter en uitgebreider.  
 

 De liefhebbers kunnen daarna het Openluchtmuseum nog verder verkennen 
 

 Einde van de kampeermeerdaagse … 

 

Het K&K-team.  



 

PRAKTISCHE INFORMATIE: 

 

DEELNAMEPRIJS  

 Leden: € 225,00 p.p., niet-leden: € 235,00 p.p. 

Deze prijs is exclusief verzekeringen voor reisbijstand, reisannulering en reisonderbreking. 

 

IN DE PRIJS INBEGREPEN  

 4 nachten verblijf op de camping incl. elektriciteit 

 Natjes en droogjes: welkomstdrink op dag 1, drankje op dag 2 en dag 4, gezamenlijke 

lunches op dag 2 en dag 3,  afscheidsdiner op dag 4  

(andere maaltijden - ontbijten, middag/avondmaaltijden - zijn voor eigen rekening en zelf te 

regelen) 

 Inkom en gidskosten: 

o Dag 2:  Eusebiustoren, stadswandeling met gids, Airborne at the Bridge  

o Dag 3:  Airborne Museum( bezoek met audiofoon), Perimeterwandeling met 

  gids, begeleide rondleiding begraafplaats 

o Dag 4:  Toegang tot het Openluchtmuseum, toegang Kröller-Müllermuseum, 

  bezoek beeldenpark, bezoek Museonder 

o Dag 5:  Toegang Openluchtmuseum + en bezoek met gids  

 

INSCHRIJVEN 

 Inschrijven kan vanaf 15 juli 2022. Meer informatie: Cultuursmakers Kultuur&Kamperen. 

Als datum van inschrijving geldt de datum van ontvangst van het voorschot op rekening:        

BE37 0689 0726 0528 van Cultuursmakers Kultuur&Kamperen. 

 Met behulp van inschrijvingsdocument. 

 Uiterste inschrijvingsdatum: 1 september 2022. 

 

BETALINGSVOORWAARDEN 

 Bij inschrijving een voorschot 25% van de totale reissom. 

 Betaling van het saldo van 75% van de totale reissom uiterlijk 8 september 2022. 

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN  

 Betaalde inschrijfgelden (voorschotten en/of totale bijdragen) worden als volgt 

gerestitueerd: 

   - bij afmelding tussen 15 juni en 15 augustus2022:      50 % 

   - bij afmelding na 15 augustus 2022:       0 % 

 In uitzonderlijke gevallen kan na overleg in het K&K-team een afwijkende regeling 

worden gehanteerd. 

 

ORGANISATIE 

 Deze kampeermeerdaagse is een organisatie van Cultuursmakers - Kultuur&Kamperen. 

https://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/KKInschrijvingformulierKMDArnhem2022.pdf

