
 

  

  

Brasschaat en omgeving 

woensdag 20 mei t/m zondag 24 mei 2020 

“Op bezoek bij Brasschaat & Buren” 

Woensdag 20 mei 

Vanaf 16.00 uur: aankomst op de voor ons ingerichte “camperplaats” op de speelplaats van 
het Gemeentelijk Instituut Brasschaat (Door Verstraetelei 50, 2930 Brasschaat) op 
wandelafstand (700 m) van het centrum. 

 

 
 

18.00 uur In de latere namiddag maken we nader kennis bij een drankje en een hapje, en 
waarbij het programma van deze meerdaagse kampeeruitstap  wordt toegelicht.

 

Donderdag 21 mei  

09.00 uur We rijden (met auto’s of een busje) naar het Arboretum in Kalmthout, waar we een 
gegidste rondleiding krijgen.  

 
10.00 uur Gegidste wandeling door het Arboretum (max. 25P) 
 
12.00 uur Mogelijkheid om lunch te gebruiken nabij het Arboretum.  
 
13.30 uur Vertrek (met de auto’s) richting de Kalmthoutse Heide (Ingang De Vroente, 

Putsesteenweg 129, te 2920 Kalmthout). 
 

14.00 uur Gesterkt door de lunch maken we een begeleide wandeling over de Kalmthoutse 
heide, waarna we terug gaan naar onze basis. 

 
 



 

 
 

 
16.30 uur  Nagenieten met een drankje  
  
19.00 uur We sluiten de dag af met een gezamenlijk diner in Brasschaat  

 

 
Vrijdag 22 mei  

09.00 uur Vandaag is het fietsen geblazen en wel om te beginnen 5 km. naar de wijk Kaart, 
waar we bij een koffie of thee ons voorbereiden op 

  
10.00 uur een gegidste erfgoed-wandeling in de wijk  Rustoord en het Maria-domein. 
 

 

 
 

12.00 uur Na de wandeling gaan we - weer per fiets - naar Perron Noord, om daar de lunch 
te gebruiken. Perron Noord ligt naast het vliegveld in Maria-ter-Heide. Perron 
Noord was vroeger eigendom van het leger, maar kwam enkele jaren geleden in 
handen van de vzw Rotonde. Die stelt er mensen met een beperking tewerk. 

14.30 uur  Na de lunch maken we een bezoek aan het Gunfire-museum, waar we een 
rondleiding krijgen  

 
17.00 uur We fietsen terug naar onze basis en bereiden ons voor op een vrije avond.  
 

 
 



 
Zaterdag 23 mei   

09:30 uur Op bezoek bij Meesterklokkenmaker Jan Bouten (Durentijdlei 15 te Brasschaat). 
 
12.00 uur Tijd en ruimte voor de lunch. 
 Verplaatsing naar Kapellen. 
 
15.30 uur Bezoek aan de astronomische klok te Kapellen. 
 
 

                
 
  

17.30 uur  Nagenieten bij een drankje. 
 Vrije avond. 

 

Zondag 24 mei  
 
10.00 uur We sluiten de kampeermeerdaagse af met een bezoek (per fiets) aan de Golf- en 

Country Club Brasschaat, waar we een golf-initiatie zullen doen, gevolgd door een 
afsluitende gezamenlijke lunch. 

 

 
  
14.00 uur  Einde van het kampeerweekend. Inpakken, … afscheid nemen en … huiswaarts of ... 
 

Tot zover het georganiseerde programma. 

Het K&K-team  

Lier  heeft zijn Zimmertoren, Sint-Truiden 

zijn Festraetsklok. Kapellen heeft sinds 

1997 ook zijn astronomische klok: de 

Smoldersklok.  

Experts bestempelen de klok als een van 

de meest vernuftige astronomische 

klokken in de wereld, zowel technisch als 

wetenschappelijk. 

Diezelfde specialisten noemen ze zonder 

verpinken de meest geavanceerde van de 

weinige astronomische klokken in 

Vlaanderen. 



Praktische informatie: 
 

DEELNAMEPRIJS  

 

Per persoon: € 225,00 p.p. 

Deze prijs is exclusief verzekeringen voor reisbijstand, voor reisannulering en reis-

onderbreking. 

 

IN DE PRIJS INBEGREPEN   

 

 4 nachten verblijf op de camperplaats incl. elektriciteit en toeristenbelasting 

 Welkomstdrink met hapjes bij aankomst 

 Etentjes: diner op dag 2, lunch op dag 3 en afsluitende lunch op dag 5.  

De andere maaltijden (ontbijten, middag- en avondmaaltijden) zijn voor eigen rekening 

en zelf (individueel of in groepsverband) te regelen 

 Vervoer naar Kalmthout en terug op dag 2. 

 Gegidste wandelingen in Arboretum Kalmthout en op de Kalmthoutse heide 

 Gegidst bezoek aan het Gunfire-museum 

 Geleide bezoeken aan de Meesterklokkenmaker Jan Bouten (Brasschaat) en aan de 

astronomische klok te Kapellen  

 Golf-initiatie op de Golf- en Country Club Brasschaat 

 

INSCHRIJVEN 
 

 Inschrijven kan vanaf 15 maart 2020.  
Meer informatie op de website van vtbKultuur Kultuur&Kamperen 

 Als datum van inschrijving geldt de datum van ontvangst van het voorschot op 
rekening: BE37 0689 0726 0528 van vtbKultuur Kultuur&Kamperen. 

 Uiterste inschrijvingsdatum: donderdag 30 april 2020 
 

BETALINGSVOORWAARDEN 
 
Bij inschrijving een voorschot 25% van de totale reissom. 
Betaling van het saldo van 75% van de totale reissom uiterlijk 1 mei 2020. 
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN 

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

- bij afmelding voor de sluiting van de aanmeldingsperiode:   100 % 

- bij afmelding tot twee weken voor de datum van de activiteit:     50 % 

- bij afmelding minder dan twee weken voor de datum van de activiteit:         0 % 

In uitzonderlijke gevallen kan na overleg in het K&K-team een afwijkende regeling worden 
gehanteerd 
 
ORGANISATIE 
 
Deze kampeermeerdaagse is een organisatie van vtbKultuur Kultuur&Kamperen. 

https://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen/activiteiten/kampeerweekend-westhoek/datum/5744

