
 
 

   

Kultuur & Kamperen in de Kempen 

donderdag 10 juni t/m maandag 14 juni 2021 

 

“Zand tussen je tenen en een Gageleer in je glas” 

 

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

 

Donderdag 10 juni 

Vanaf 15.00 uur: aankomst op de Camping “Baalse Hei” in het Turnhouts vennengebied 
waar we een “eigen veld” hebben, met toiletten, watertappunt en lozing voor 
chemische toiletten en grijs water. 
(Roodhuisstraat 10, 2300, Turnhout - tel: 014 44 84 70, mail: info@baalsehei.be, 
website: www.baalsehei.be). 
 

 
 

              de 5 veldjes rechtsboven zijn de kampeerauto-velden, elk veld heeft 11 plaatsen 

 

17.00 uur In de latere namiddag maken we nader kennis bij een drankje en een hapje, 
waarbij we een toelichting krijgen over het programma van deze meerdaagse 
kampeeruitstap. Daarna gebruiken we samen een lopende maaltijd. 

mailto:info@baalsehei.be
http://www.baalsehei.be/


 
 

 
Vrijdag 11 juni 

09.00 uur per fiets naar Turnhout (5 km) om de “Hoofdstad van de Kempen”- zoals de 
“Binken” (bijnaam van de Turnhouters) zelf zeggen - te verkennen. 

  
09.30 uur we stallen de fietsen in de bewaakte ondergrondse fietsenstalling van Turnova 

(www.turnova.be), het nieuwe stadshart. 
 
10.00 uur Turnhout is de speelkaartenstad, dus mag een bezoek met rondleiding aan het 

Speelkaartenmuseum niet ontbreken (https://speelkaartenmuseum.turnhout.be). 
 

            
 
12.00 uur lunch bij Bistro Begijnhof65 (www.begijnhof65.be). 
 

              
 
14.00 uur gegidste stadswandeling. 
 
15.30 uur bezoek met gids aan het Meduceum (Medisch Educatief Museum). Dat vertelt de 

rijke geschiedenis over de zorg van zieken. Maar ook de hele levensloop en 
realisaties van Turnhouts ereburger en grootste Belg ooit (na Pater Damiaan), 
dokter Paul Janssen. (www.meduceum.be). 

 
17.00 uur terug naar de fiets en naar de camping. 
 
18.00 uur tijd voor apéro en daarna .......................? 

http://www.turnova.be/
https://speelkaartenmuseum.turnhout.be/
http://www.begijnhof65.be/
http://www.meduceum.be/


 
 

Zaterdag 12 juni 

09.00 uur we pakken weer de fiets en gaan naar de “Bonne Espérance”, een voormalige 
steenbakkerij en cementfabriek aan het kanaal van Dessel naar Schoten. In de 
wintermaanden niet toegankelijk (vleermuizenkolonie), maar in de zomermaanden  
(als je de weg weet !) op aanvraag en met een bevriende gids kan je genieten van 
dit industrieel erfgoed van de bovenste plank! 

 

                                   
 
11.30 uur we vervolgen onze weg naar Landschap De Liereman (www.deliereman.be), 

waar we tijd hebben voor een koffie, om het bezoekerscentrum te bekijken, om   
iets te lunchen of de meegebrachte boterham op te eten.  

 
13.30 uur we sluiten aan bij een activiteit van vtbKultuur Provincie Antwerpen, die begint 

met een gegidste wandeling in het natuurgebied met aansluitend een ontvangst 
met een hapje en een drankje. 

 
17.00 uur einde bijeenkomst en terug naar de camping. 
 
 
Zondag 13 juni 
 
10.00 uur het is zondag, dus rustigjes op weg voor een trip van ongeveer 15 km. met de 

fiets naar Baarle Hertog / Baarle Nassau. Wel met een kleine omweg omdat we 
hier - in het grensland B/NL - aandacht willen besteden aan de geschiedenis van 
de “Dodendraad” (www.dodendraad.org). 

 
12.00 uur onderweg lunchen we in Weelde Station in het “Spoorhuis”, het voormalige  

grensstation van het zogenaamde “Bels Lijntje”. www.spoorhuis.be/spoorhuis. 
 

                                   
  
14.00 uur na de lunch fietsen we verder, naar het Kaarsenmuseum in Baarle Nassau 

(www.kaarsenmuseum.nl). 
 
16.00 uur terug op de fiets naar de naar de camping (12 km). 
 
17.30 uur  tijd voor apéro .............? 

http://www.deliereman.be)/
http://www.dodendraad.org/
http://www.spoorhuis.be/spoorhuis
http://www.kaarsenmuseum.nl/


 
 

Maandag 14 juni 
 
09.00 uur per fiets 3 km naar de Klein Engeland Hoeve (www.kleinengelandhoeve.be). 

 

 
 

09.30 uur gegidste wandeling met cultuur-historische achtergrond door het Turnhouts 
Vennengebied. 

 

            
 
11.30 uur terug naar de camping. 
 
12.30 uur gezamenlijke slotlunch op de camping bij Bistro Atalanta (www.eetcafe-

atalanta.com). 
 

 
 

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

 

Tot zover het georganiseerde programma. 

 

Het K&K-team 

  

http://www.kleinengelandhoeve.be/
http://www.eetcafe-atalanta.com/
http://www.eetcafe-atalanta.com/


 
 

Praktische informatie: 

 

DEELNAMEPRIJS  

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

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

onderbreking en exclusief drankjes bij de maaltijden 

 

IN DE PRIJS INBEGREPEN  

 4 nachten verblijf op de camperplaats incl. elektriciteit en toeristenbelasting. 

 natjes en droogjes:  

- welkomstdrink en lopende maaltijd op dag 1, 

- lunch op dag 2, 

- hapjes en drankjes op de ontvangst van PSG Antwerpen op dag 3, 

- lunch op dag 4, 

- slotlunch op dag 5, 

de andere maaltijden (ontbijten, middag en/of avondmaaltijden) zijn voor eigen rekening 

en zelf (individueel of in groepsverband) te regelen. 

 dag 2: Turnhout: bezoek aan het Speelkaartenmuseum, stadswandeling en bezoek aan 

het Meduceum, met gidsen. 

 dag 3: gegidst bezoek aan de industriële erfgoedsite La Bonne Espérance, gegidste 

natuurwandeling in de Liereman en ontvangst van PSG Antwerpen. 

 dag 4: aandacht en uitleg voor de geschiedenis van de “Dodendraad” en bezoek met 

rondleiding aan het Kaarsenmuseum in Baarle Nassau. 

 dag 5: gegidste wandeling rond de Klein Engeland Hoeve. 

 

INSCHRIJVEN 

 Inschrijven door het inschrijvingsformulier in te vullen. 

Inschrijven kan vanaf 15 maart 2021. 

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

BE37 0689 0726 0528 van vtbKultuur Kultuur&Kamperen. 

 Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 1 juni 2021. 

 
BETALINGSVOORWAARDEN 

 bij inschrijving een voorschot 25% van de totale reissom. 

 betaling van het saldo van 75% van de totale reissom uiterlijk 1 juni 2021. 
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN  

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

 - bij afmelding vóór 1 mei 2021:    100 % 

 - bij afmelding tussen 1 mei 2021 en 1 juni 2021:     50 % 
 - bij afmelding na 1 juni 2021:           0 % 

 in uitzonderlijke gevallen kan na overleg in het K&K-team een afwijkende regeling 
worden gehanteerd. 

 
ORGANISATIE 

 deze kampeer meerdaagse is een organisatie van vtbKultuur Kultuur&Kamperen. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/KKInschrijvingformulierTurnhout.pdf

