
 

                                                

 

Kampeermeerdaagse Brasschaat & Buren 

Woensdag 25 mei tot zondag 29 mei 2022 
 

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

 

Woensdag 25 mei 2022 

 Vanaf 16u00, aankomst op de kampeerplaats, voor ons ingericht op de speelplaats 

van het Gemeentelijke Instituut Brasschaat (GIB), gelegen op wandelafstand (700 m) 

van Brasschaat centrum. 

 

 In de latere namiddag (rond 18u) maken we nader kennis bij een drankje en een hapje, 
waarbij we toelichting krijgen over het programma van deze meerdaagse kampeeruitstap. 

 

Donderdag 26 mei 2022 

 Met georganiseerd vervoer naar Kalmthout. 
 

 Na een koffie of thee, maken we een geleide wandeling in de Arboretumtuin, een 

bomen-  en plantentuin met een collectie van meer dan 7.000 plantensoorten uit de 

hele wereld. 
 

 Gezamenlijke broodjeslunch 
 

 In de namiddag loodst een gids ons via vele kronkelende paadjes door de ongerepte 

schitterende natuur van de Kalmthoutse heide en laat ons kennis maken met vele 

aspecten van de fauna en flora. 



 

 
 

 Terug naar de kampeerplaats 
 

 Gezamenlijke diner (voor interne info: Hemelhof of Hemelhoeve) 

Vrijdag 27 mei 2022 

 Een dag op stap met de fiets 
  

 In de voormiddag een geleid bezoek aan het Gunfire museum, een militaire museale site  

te Brasschaat. 
 

 
 

 Samen lunchen in de Aeroclub (met een croque of een broodje). 
  

 Geleid bezoek aan ‘Den Toren van Brasschaat’, een voormalige verkeerstoren op het  

Klein Schietveld in Brasschaat  

 

met een permanente tentoonstelling over het militaire verleden van de site en over het  

Europees beschermd natuurgebied.  
 

 Terug naar de kampeerplaats en vrije avond 

 

 



 

 

Zaterdag 28 mei 2022 

 Met de fiets richting Kapellen 
  

 Geleid bezoek aan het VOC-dierenopvangcentrum te Kapellen waar zieke en 

gekwetste dieren opgevangen worden. We gaan er ook op ontdekkingstocht waarbij 

we uitleg krijgen over wilde dieren en planten rond het opvangcentrum. 
 

 Gezamenlijke lunch 
  

 Gegidst bezoek aan de astronomische klok  

van Kapellen ontworpen door Willem Smolders,  

opgesteld in het  

Erfgoedcentrum Hoeve Van Paesschen. 
 

 Nagenieten bij een drankje 
 

 Terug naar Brasschaat en vrije avond 

 

Zondag 29 mei 2022 

 We gaan de sportieve toer op met een initiatie golf op de Golf- en Country Club 

Brasschaat.  

 

  

 Afsluitende gezamenlijke lunch. 
 

 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 kampeerplaats incl. elektriciteit 

 Natjes en droogjes: welkomstdrink op dag 1, gezamenlijke lunches op dag 2, dag 3 en dag 4, 

gezamenlijke diner op dag 2, afscheidsdiner op dag 5  

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

 Georganiseerd vervoer op dag 2. 

 Inkom en gidskosten: 

o Dag 2: Arboretum, Kalmthoutse heide  

o Dag 3: Gunfire Museum, Den Toren van Brasschaat 

o Dag 4: Dierenopvangcentrum, Smoldersklok  

 Golfinitiatie op dag 5 

 

INSCHRIJVEN 

 Inschrijven kan vanaf 1 april 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 mei 2022. 

 

BETALINGSVOORWAARDEN 

 bij inschrijving een voorschot 25% van de totale reissom. 

 betaling van het saldo van 75% van de totale reissom uiterlijk 1 mei 2022. 

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN  

 betaalde inschrijfgelden (voorschotten en/of totale bijdragen) worden als volgt gerestitueerd: 

   - bij afmelding tussen 1 april en 1 mei 2022:      50 % 

   - bij afmelding na 1 mei 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/KKInschrijvingformulierKMDBrasschaat2022_1.pdf

