
           

 

vtbKultuur - Kultuur&Kamperen:  januari 2018- nummer 01 
 
Verschijnt 4 keer per jaar - Verantwoordelijke uitgevers: Etienne Ydens, Jaap Huizinga 

 
We kunnen bijna niet wachten, maar het duurt toch nog wel even voordat we weer 

op K&K-pad gaan. Maar achter de schermen wordt aan een mooi programma voor 

u gewerkt. Lees verder en verheug u vast op de dingen die komen gaan!! 

 
Het programma voor 2018 (alle beschreven programma’s onder voorbehoud). We zullen 

zo spoedig mogelijk deelnameprijzen en wat daarbij inbegrepen is en ook inschrijvings-

modaliteiten bekend maken, uiterlijk 2 maanden voor de aanvang van het weekend.  

Wilt u een optie op deelname? Dan een mailtje naar kultuur_kamperen@vtbkultuur.be 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

We trappen af met een bezoek aan de Hoge Venen, waar we niet alleen oog zullen hebben 

voor de schitterende natuur, maar ook ruim tijd hebben voor historie en erfgoed. 

Natuurlijk wordt ook het culturele aspect van de inwendige mens niet vergeten! 

 

Waar:   Hoge Venen - Spa en omgeving 

Wanneer: vrijdag 27.04.2018 t/m dinsdag 01.05.2018 

 

vrijdag 27.04: - aankomst, kennismaking met welkomstdrink 

 

zaterdag 28.04: - wandeling van de camping naar kasteel Reinhardstein 

   - geleid bezoek aan het kasteel Reinhardstein 

   - lunch (picknick) of in het kasteel Reinhardstein 

   - wandeling terug (al dan niet rond het meer) 

   - BBQ 

 

zondag 29.04: - bezoek orgelbouwer Thomas in Stavelot 

   - bezoek museum in abdij van Stavelot 

   - lunch (picknick) of in de abdij van Stavelot 

   - bezoek aan hespenrokerij ‘Montenauer’     

   - (indien mogelijk ook) bezoek aan brouwerij ‘Brasserie de Bellevaux’ 

   - avond vrij 

 

maandag 30.04: - gegidst bezoek op het Veen van Malchamps (SPA-water)                     

   - lunch (picknick) of in het boscafé aan de Géronstèrebron 

   - historische wandeling in Spa 

   - diner in het restaurant ‘Auberge du Lac’ 

 

dinsdag 01.05: - huiswaarts 

   - voor de liefhebbers via de Baraque Michel, didactisch   

     leerpad op het Veen van Pôleur, Signal de Botrange … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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In augustus richten we onze blikken op de Westhoek, waar we naast de herinneringen aan    

’14 - ’18, aandacht besteden aan de beeldende kunst en de architectuur van het beschermde 

dorpsgezicht Quartier Senegalais. 

De koekjes van Jules Destrooper behoren tot het Belgische erfgoed en staan dus ook op het 

programma. 

 

 

Waar:   Westhoek - Pollinkhove en Koksijde 

Wanneer:  zondag 12.08.2018 t/m donderdag 16.08.2018 

 
zondag 12.08: - aankomst op "Hoeve Maedelstede" in Pollinkhove, installatie en kennismaking 

  

 

maandag 13.08: - herdenkingstocht '14 - '18 met o.a. oude 

     legervoertuigen (details volgen) 

   - in de namiddag een beeldenwandeling in 

     Lo-Reninge  

   - s’avonds: paëlla à volonté (fac. ± 15 €/pers)  

    

 

dinsdag 14.08: - bezoek aan koekjesfabriek van Jules Destrooper in Lo-Reninge 

   - in de namiddag per fiets naar dierenopvangcentrum "Zonnegloed" in Vleteren voor 

     een bezoek en het bijwonen van een voedermoment) 

   - het avondmaal wordt een gezamenlijke BBQ, materiaal ter plaatse aanwezig 

  

 

woensdag 15.08: - de voormiddag is ter vrije besteding  en voor de  

      verplaatsing naar camping "Bloemenduin" in Koksijde 

   - in de namiddag maken we een architectuurwandeling in 

     "Quartier Sénégalais" en/of een natuurwandeling in de  

     "Noordduinen" in Koksijde 

   - een rustige avond met evt avondwandeling naar en op  

      het strand 

 

 

donderdag 16.08: - we bezoeken de helicopterluchthaven (helicopters       

     Seaking en NH90) en SAR (Search and Rescue)  

   - we besluiten het verblijf met een middagmaal in refter van de kazerne 

   - einde van het weekend en op huis aan 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

We sluiten het seizoen 2018 af met een bezoek aan Blankenberge en omgeving. Een gegidste 

Art-Nouveau-wandeling door de stad met een bezoek aan het Belle Epoque-centrum, een 

begeleide natuurwandeling naar en door de Uitkerkse polder. De Zeedijk, de Pier en natuurlijk 

het Casino en we trekken een dag uit om naar Brugge te gaan. 

Hieronder vindt u het programma van dag tot dag, waarbij wellicht de volgorde nog wel iets kan 

veranderen. 

 

 



           

 

Waar:   Blankenberge en omgeving 

Wanneer: van vrijdag 28.09.2018 t/m dinsdag 02.10.2018 
      

vrijdag 28.09: - aankomst op Camping “Bonanza 1”, installeren en welkomstdrink 

 

zaterdag 29.09: - we gaan met de trein naar Brugge,  

   - gegidste stadswandeling 

   - bezoek aan het Maritiem Museum  

 

zondag 30.09 -  Art-Nouveau-wandeling door de stad, 

   - lunch aan de jachthaven 

   - bezoek aan het Huisje van Majutte (oud “origineel” 

     vissershuisje) 

   - bezoek aan Belle Epoque-centrum, met mooie  

     tegels, smeedwerk en glasramen 

 

maandag 01.10: 

- een natuurwandeling door de Uitkerkse polder; met ontvangst, 

 uitleg en een drankje en uitleg in het Bezoekerscentrum 

- de namiddag is verder vrij om te gaan fietsen, luieren, naar het 

 strand te gaan of iets anders te doen 

- aan het eind van de namiddag kleden we ons deftig, flaneren 

 over de Zeedijk, nemen een kijkje in het pavillioen op de Pier 

 en begeven ons naar het Casino voor 

- een aperitief en een afsluitend diner; we krijgen uitleg over het  

      Casino en kunnen daarna zelf ons geluk beproeven 

 

dinsdag 02.10: - al dan niet berooid van de vorige avond nemen we afscheid en gaan huiswaarts. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Verdere ideeën: Aan verdere ideeën geen gebrek, maar we willen graag weten waar jouw interesse naar uit 

gaat en of je bereid bent, zelf bij  de uitwerking van het idee mee te helpen. Scheur dit strookje af, vul het in en stuur 

het aan : vtbKultuur&Kamperen - Tichelarijstraat 62 bus 5 - 2300 Turnhout    

      mail: kultuur_kamperen@vtbkultuur.be 

 

Als jouw idee gerealiseerd wordt en je bent ons behulpzaam bij het uitwerken en de 

reisbegeleiding dan ga je met een partner zelf mee, op onze kosten  
 

NAAM  : 

 

E-mail  : 

 

TITEL UITSTAP : 

 

COMPONENTEN VOOR HET PROGRAMMA: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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