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IN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Met vtbKultuur Kultuur&Kamperen door het vtbKultuur eeuwfeestjaar (2022) 

 K&K KOD-dige kampeermeerdaagse te Antwerpen (KOD = KnipoogDag) 

 K&K Kampeermeerdaagse ‘Keukenhof en Kunst’ (Noordwijk, Nederland) 

 De Ideeëncaravan 

 Ideeën gezocht voor meerdaagse kampeermeerdaagsen 
 
 

 Een nieuw (eeuwfeest)jaar … 

 
Wat heeft Kultuur&Kamperen in petto voor 2022? 

Hoe zal Kultuur&Kamperen het eeuwfeestjaar mee beleven? 
 

In deze eerste nieuwsbrief van 2022 willen we jullie alvast onze plannen meegeven: 

 We zullen de naam “Kultuur&Kamperen” (K&K) behouden. 

 Voor onze toekomstige nieuwsbrieven zullen we Laposta gebruiken.  

 We hebben al twee kampeermeerdaagsen uitgewerkt: zie verder in deze nieuwsbrief. 

 We werken aan nog twee kampeermeerdaagsen. 

 12 augustus 2022 is er de vijfde verjaardag van de eerste K&K kampeermeerdaagse: 

“van Zuyder Zee tot IJsselmeer”. Dit willen we te gelegener tijd op gepaste wijze vieren. 
 

We wensen jullie een sprankelend, zorgeloos en gezond 2022, met veel kampeergenoegen en 

veel cultuurvreugde. 
 

We kijken er naar uit om jullie te mogen verwelkomen op onze kampeermeerdaagsen. 

 

Namens het K&K-team, 

Erna, Etienne, Jaap, Magda en Marcel. 

 

 

We hebben zopas de overstap gemaakt van een 

‘oud jaar’ naar een ‘nieuw jaar’: 

   2021 hebben we naar de annalen verwezen …  

   2022 is nog een leeg boek, een boek dat nog  

   moet geschreven worden! 

Het voelt een beetje onwennig. 

We zitten met vele vragen … 

   Wat met Corona in 2022? 

   Wat komt er na ‘vtbKultuur’ (nieuwe naam)? 
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 KOD(*)-dige Kampeermeerdaagse te Antwerpen 

(*) KOD staat voor KnipoogDag, het jaarlijkse vtbKultuur culturele stadsfestival 

 

Waar:  City Camping Antwerp, Jachthavenweg 2 te 2050 Antwerpen (Linkeroever) 

Wanneer:  Van vrijdag 25 maart 2022 tot maandag 28 maart 2022 

Programma:  
 

  Vrijdag 25 maart 2022: 

 Aankomst op de camping 

 Welkomstdrink 

 Briefing 

 

  Zaterdag 26 maart 2022: 

 Te voet via de Sint-Annatunnel (Voetgangerstunnel) naar Antwerpen Rechteroever 

 Geleid bezoek aan het Museum Mayer van den Bergh  

 Vrije tijd voor de lunch 

 Gegidst groepsbezoek aan de Antwerpse ruien 

 Met het Sint-Annaveer naar de Linkeroever, en verder te voet naar de camping 

 Vrije avond 

 

  Zondag 27 maart 2022: 

 Met ‘tram 3’ naar Antwerpen Rechteroever  

 We sluiten aan bij het KnipoogDag programma: 

o Voormiddag: wandeling 

Street Art, van kleine verrassingen tot  

reusachtige muurschilderingen 

o Lunch (in Antwerpen centrum)  

o Namiddag: bezoek aan  

Het Steen, DNA van ’t Stad. 

o Om 17:00: afsluiting van het KOD-programma  

 Met het Sint-Annaveer naar de Linkeroever, en verder te voet naar de camping 

 Vrije avond 
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  Maandag 28 maart 2022:  

 Met de waterbus naar Lillo 

 Geleid bezoek aan het Poldermuseum Lillo 

 Gezamenlijke afscheidslunch 

 Met de waterbus terug naar de  

 Einde … 

 
 

Inschrijvingsperiode: van 15 januari 2022 tot 1 maart 2022 

 

Prijs voor deze kampeeruitstap:   
 

Leden vtbKultuur (= met vtbKultuur-pas): € 175 per persoon 

Niet-leden (= zonder vtbKultuur-pas): € 185 per persoon 

(deze prijzen zijn exclusief verzekeringen voor reisbijstand, voor reisannulering en reisonderbreking). 

Wat wel in de prijs begrepen is, zie gedetailleerd programma. 

 
Voor de inschrijvings- de betalings- en de annulerings-voorwaarden verwijzen we naar het: 

gedetailleerd programma. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 Kampeermeerdaagse “Keukenhof en Kunst”  
(Bloemen, Beelden en Bourgondiërs) 

 

Waar:  Camping De Wulp, Kraaierslaan 25, Noordwijk, Nederland 

Wanneer:  Van donderdag 07 april 2022 tot maandag 11 april 2022 

Programma:  
 

  Donderdag 07 april 2022: 

 Aankomst op de camping 

 Welkomstdrink 

 Briefing 

 Maaltijd (walking dinner) 

 

 

 

   

      

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/KODAntwerpenversienieuwsbriefEYD_1.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/KODAntwerpenversienieuwsbriefEYD_1.pdf
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Vrijdag 08 april 2022   

 Per fiets naar Lisse 

 Kunstwandeling door het Landgoed Keukenhof 

 Bezoek aan het Lisser Art Museum (LAM) 

 Gezamenlijke lunch 

 Per fiets naar het Museum de Zwarte Tulp,  

voor een geleid bezoek 

 Per fiets terug naar de camping 

 Apéro-time … 

 

Zaterdag 09 april 2022: 

 Per fiets naar het station Hillegom, vandaar de trein naar Haarlem 

 Begeleide stadswandeling “Vlaamse Sporen” 

 Gezamenlijke lunch 

 Gegidst bezoek aan het Frans Hals Museum 

 Met de trein naar Hillegom, vandaar met de fiets naar de camping 

 Apéro-time … 

 

  Zondag 10 april 2022: 

 Fietstocht door het duinenlandschap naar Noordwijk  

 Bezoek aan de Space Expo 

 Vrije tijd voor de lunch  

 Vrije namiddag 

 Apéro-time … 

 

  Maandag 11april 2022:  

 Met eigen voertuig naar de parking van de Keukenhof 

 Individuele rondgang in Keukenhof (volgens eigen smaak, op eigen tempo) 

 Rondvaart doorheen de omliggende bollenvelden 

 Einde … 

 

 

Inschrijvingsperiode: van 1 februari 2022 tot 15 maart 2022 
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Prijs voor deze kampeeruitstap:   
 

Leden vtbKultuur (= met vtbKultuur-pas): € 225 per persoon 

Niet-leden (= zonder vtbKultuur-pas): € 235 per persoon 

(deze prijzen zijn exclusief verzekeringen voor reisbijstand, voor reisannulering en reisonderbreking). 

Wat wel in de prijs begrepen is, zie gedetailleerd programma. 

 
Voor de inschrijvings- de betalings- en de annulerings-voorwaarden verwijzen we naar het: 

gedetailleerd programma. 
 

___________________________________________________________________ 

 

 De Ideeëncaravan 

Volgende ideeën liggen op de K&K ontwerptafel : 

o “Airborne Arnhem” en omgeving:  

 

o “Brasschaat en buren”: 

                                       

een stukje Nederland dat veel te bieden heeft, met 

o.a. de Burgers Zoo, het Airborne-museum, het 

Openluchtmuseum, het Nationaal Park de Hoge 

Veluwe, het Kröller-Müller Museum, en natuurlijk de 

John Frostbrug. 

 

al dan niet gekaderd in een  culturele manifestatie 

in Brasschaat: een uitgebreid programma, met 

aandacht voor verschillende aspecten van cultuur. 

Een greep uit de mogelijke activiteiten: Arboretum 

Kalmthout en Kalmthoutse heide, wijk Rustoord en 

het Maria-domein, lunch bij Perron Noord, de 

verkeerstoren en het Gunfire-museum op het 

voormalige vliegveld, … 

 

 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/programmauitgebreidEYD.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/programmauitgebreidEYD.pdf
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o “Brasschaat en buren” (vervolg): 

                  
 

o Middelburg” en “meer”:  

                    

 

 

 

 

 

 

 

Watersnoodmuseum, stadswandeling Middelburg, boottocht Veerse Meer, Deltawerken, 

fietstour langs de mooiste plekjes van Walcheren, Bunkermuseum in Park Toorenvliedt en het 

Zeeuws Museum. 

 

o “De Ambiance van Amiens”: 

hoofdstad van de Picardië en deel van UNESCO werelderfgoed (met Nederlandstalige 

gidsen) bezoeken we de grootste gotische kathedraal van Frankrijk de Nôtre-Dame, met                     

‘s avonds een lichtspektakel.  

 
 

Verder: de wereld van Jules Verne (huis, brasserie 

en museum), de Hortillonnages (drijvende tuinen), 

een fietstour langs de Somme. 

Een bezoek aan de kunstenaarswijk Saint Leu, de  

“watermarkt” en aan het Musée de Picardië maken 

het geheel compleet. 

 

 

 

En verder: 

bezoek aan Meesterklokkenmaker Jan Bouten te 

Brasschaat en aan de astronomische klok in 

Kapellen  
 

Tot slot een golfinitiatie op de Open Golfclub van 

Brasschaat. 

 

 

Zilt en Zalig Zeeland 
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o “Er gaat niets boven Groningen”, zeggen de Groningers zelf, 
 

    
 

o Lanaken: “in Kannen en Kruiken”: Belgisch Bourgondië.  

Begeleide wijntour per bus, per fiets naar Oud-Rekem voor een stadswandeling en een bezoek 

aan Distillerie Senden, Ook per fiets naar een champignonkwekerij in Riemst en tot slot een 

bezoek aan de Grotten van Kanne met een degustatie van 4 Riemster streekbieren. 

                 

___________________________________________________________________ 

 

 Ideeën gezocht voor meerdaagse culturele kampeertrips 

Zoals je hiervoor kan lezen, liggen binnen vtbKultuur Kultuur&Kamperen heel wat ideeën voor 

toekomstige meerdaagse kampeertrips te rijpen. 

Toch willen we onze voorraad nog verder aanvullen om op termijn gewapend zijn tegen mogelijke 

schaarste. 

Vandaar deze oproep naar alle lezers van deze Nieuwsbrief: weten jullie een interessante regio, 

mogelijk in je directe omgeving, waar het aangenaam en nuttig vertoeven is (op een camping) 

gedurende een vijftal dagen, met daarbij nog een ruime waaier aan bezienswaardigheden van 

diverse aard? 

Niet helemaal waar, want daarboven ligt nog 

Schiermonnikoog!. Daar gaan we per fiets en 

boot naar toe. Verder natuurlijk de stad 

Groningen, de zeehondenopvang in 

Pieterburen, Wierdedorp (terpdorp),  Niehove, 

het Fiskerhuske (visserij-museum) in 

Moddergat, buitendijkse fietstocht langs de 

Wadden en wandelen in het natuurgebied 

“Lauwersmeer”. 
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Laat het ons weten! 

Wie een idee aanbrengt dat later door vtbKultuur Kultuur&Kamperen wordt verwerkt tot een 

kampeerweekend of meerdaagse kampeeruitstap ontvangt een gratis deelname voor 1 persoon 

aan een meerdaagse culturele kampeertrip van vtbKultuur Kultuur&Kamperen. 

 

Ideeën te bezorgen aan: 

        

        

          
 
 

Blijf op de hoogte van de K&K activiteiten via de website:  
 

Kultuur&Kamperen - vtbKultuur 

 

Jaap Huizinga, vtbKultuur Vosselaar       

Tel: 014 81 15 55 

Email: vosselaar@vtbkultuur.be 

 

Etienne Ydens, vtbKultuur Brasschaat:  

Tel: 0484 92 01 05 

Email: etienne.ydens@skynet.be 

 
 

 

https://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen
mailto:vosselaar@vtbkultuur.be
mailto:etienne.ydens@skynet.be

