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Onze eerst keer in “de pers”: Vizier van november 2016 

 

Het idee … de uitdaging … 

 
 

CULTUREEL KAMPEREN 
 
Jaap Huizinga van vtbKultuur Vosselaar en Etienne Ydens van vtbKultuur Brasschaat zijn op 

zoek naar gelijkgestemden die houden van cultuur en kamperen.  

Ze doen een oproep: “Onze bedoeling is om af en toe een weekend te organiseren om er in alle 

vrijheid op uit te trekken met de caravan, met de motorhome of met de tent, en om in groep het 

heden en het verleden van België en zijn buurlanden te ontdekken en te beleven. 

Ben je geïnteresseerd in culturele kampeerweekends? Heb je een idee voor een dergelijk 

weekend? Wil je meewerken aan het uitwerken en organiseren van een dergelijk weekend? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 
 

Jaap Huizinga, vtbKultuur Vosselaar: 014-81 15 55, vosselaar@vtbkultuur.be 
 

Etienne Ydens, vtbKultuur Brasschaat:0484- 92 01 05, etienne.ydens@skynet.be 
 
 
 

Cultuur en Kamperen … 

                                       misschien kan hier een themagroep uit groeien! 
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DE ECHTE START  
 

Het idee heeft inmiddels vorm gekregen … 

 
In maart 2017 maken we de echte start. 
 

Een pril begin, maar toch al  
   

 met een eigen naam:  Kultuur&Kamperen 

 met een eigen website-stek: http://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen 

 met een eerste nieuwsbrief   
 

maar ook al met de aankondiging van een eerste cultureel kampeerweekend. 
 
 

HET EERSTE CULTUREEL KAMPEERWEEKEND  
 
Het wordt meteen een verlengd weekend:  

Van 12 tot 15 augustus zullen we de tenten, caravans en motorhomes opslaan in Lelystad aan 

het IJsselmeer. 

 
 

Een gedetailleerd programma vind je op de http://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen. 
 

Iedere vtbKultuur-kampeerder is van harte welkom om dit eerste weekend “te water te laten”.

  

 

 

 

 

Onder het thema “Van Zuyder Zee tot 

IJsselmeer” maken we kennistochten in 

verleden en heden van deze grote 

binnenzee in het noorden van Nederland. 

Op het programma staan onder meer een 

bezoek aan de Bataviawerf waar replica’s 

van oude VOC-schepen worden gemaakt, 

een bezoek aan het Wouda-gemaal, het 

grootste nog werkend stoomgemaal ter 

wereld en een wandeling door het 

natuurgebied “de Oostvaardersplassen” 

met zijn vele vogelsoorten, herten en ook 

wilde paarden  

 

http://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen
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Een samenwerking met vtbKultuur en Vlaamse Kampeertoeristen 

 
Voor het organiseren van culturele kampeerweekends steunt Kultuur&Kamperen op een 

samenwerking met vtbKultuur en met Vlaamse Kampeertoeristen. 

 

               
 

Vanuit vtbKultuur dragen we zorg voor de invulling van het programma terwijl Vlaamse 

Kampeertoeristen (VKT) optreedt als onze reisorganisator. 

vtbKultuur: http://www.vtbkultuur.be/ 

Vlaamse Kampeertoeristen: http://www.vlaamsekampeertoeristen.be/ 

 

Als je er even de historiek van vtbKultuur op na slaat kan je ontdekken hoe beide verenigingen 

afstammen van VTB-VAB … en dus ergens familie zijn …. 

 

 

K&K-medewerkers gezocht 
 
Op dit moment bestaat de ploeg achter Kultuur&Kamperen uit 3 personen: Jaap, Peter en Etienne. 

Genoeg om te starten … 

Genoeg voor het eerste weekend … 

Maar we mikken op 2 en hopen op wel 3 culturele kampeerweekends per jaar. 

Hulp is dus welkom … 

Hulp met kampeerervaring … 

Hulp met ideeën voor kampeerweekends … 

Hulp met organisatietalent .. 

Of met van alles een beetje … 

Voel je je aangesproken? 

Geef ons dan een seintje via email of via telefoon: 
 

 Jaap Huizinga, vtbKultuur Vosselaar: 014-81 15 55, vosselaar@vtbkultuur.be 
 

 Etienne Ydens, vtbKultuur Brasschaat:0484- 92 01 05, etienne.ydens@skynet.be 
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