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IN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Het eerste kampeerweekend van dit jaar  

 De geplande kampeerweekends voor dit jaar  

 Ideeën gezocht voor culturele kampeerweekends  

  

HET EERSTE KAMPEERWEEKEND VAN 2019  

Dit jaar trappen we af met een kampeerweekend in Nederland: Utrecht en Ommelanden, 

met een programma dat een zwerftocht inhoudt langs “Architectuur”, “Erfgoed” en ”Natuur”. 
 

Waar:  Camping “Buitengoed De Boomgaard” in Bunnik 

Wanneer:  Van woensdag 1 mei 2019 tot en met zondag 5 mei 2019 
 
Programma:  
 

Woensdag 01.05.2019: - in de voormiddag samenkomst op de camping te Bunnik 

    - na het welkom en kennismaking (met aperitief en broodjeslunch) 

      trekken we per fiets naar het Fort Vechten, waar we een bezoek  

      brengen aan het Waterliniemuseum 

    - deze eerste dag sluiten we af met een gezamenlijke BBQ  

 

Donderdag 02.05.2019: - op stap, te voet en met de trein, naar Utrecht. Verder door het  

      vernieuwde Hoog Catharijne (grootste en modernste winkelcentrum in 

      Nederland) naar de binnenstad voor een bezoek aan een museum  

      (keuze op basis van voorkeur van de deelnemers op te geven bij  

      inschrijving) 
 

        
 

    - broodjeslunch in het Belgisch Biercafé Olivier (in een voormalige 

      zogenaamde “schuilkerk). 

    - in de namiddag maken we een gegidste stadswandeling “De Utrechtse 

      Hofjes” waarbij we uitleg krijgen bij de verschillende hofjes en de stille 

      binnentuinen van Utrecht. 
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Vrijdag 03.05.2019: - in de voormiddag een fietstocht rond de thema’s “architectuur” en 

      “natuur”, met rondleiding met de Gebouwengids voor een verkenning 

      van de moderne architectuur van het Uithof (campus van de Universiteit 

      van Utrecht). 

    - na de lunch laten we ons rondleiden door de botanische tuinen die zich 

      in het hart van het Uithof bevinden. 

    - we fietsen terug naar de camping langs de buitenplaatsen “Amelisweerd” 

      en “Rhijnauwen”. 

 

Zaterdag 04.05.2019: - met de fiets naar Bunnik, waar we met de pont van het “Utrechts   

      Landschap” een gedeelte van de Kromme Rijn bevaren met uitleg over  

      ‘het teruggeven van de rivier aan de natuur’. 

    - na terugkeer op de camping is de namiddag vrij. 

 

Zondag 05.05.2019: - nog een keer per trein naar Utrecht voor een rondvaart op de Utrechtse  

      grachten 

    - na een bezoek aan de Stoombrouwerij Oudaen sluiten we dit weekend af 

      met een gezamenlijke lunch in het Stadskasteel Oudaen. 
 

                    
 
 

Voor het gedetailleerde programma: zie de K&K-website 

 

Prijs voor dit kampeerweekend:  € 265 per persoon 

(deze prijs is exclusief verzekeringen voor reisbijstand, voor reisannulering en reisonderbreking). 

Wat wel in de prijs begrepen is: zie de K&K-website. 

 

We verwijzen ook naar de K&K-website: 

 voor de betalingsvoorwaarden 

 om in te schrijven 

 

 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.vtbkultuur.be/pdfs/programmaUtrechtenOmmelanden_1.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.vtbkultuur.be/pdfs/programmaUtrechtenOmmelanden_1.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.vtbkultuur.be/pdfs/programmaUtrechtenOmmelanden.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.vtbkultuur.be/pdfs/KKInschrijvingformulier_5.pdf
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DE GEPLANDE KAMPEERWEEKENDS VOOR 2019  

Voor 2019 plannen we 3 kampeerweekends. 

 Met het programma van eerste kampeerweekend (Utrecht en Ommelanden) kan je elders  

in deze Nieuwsbrief reeds in detail kennis maken. 

 Voor het tweede kampeerweekend trekken we  

o ofwel naar Klein-Brabant, het Land van Stille Waters 

o ofwel naar Middelburg, in ‘Zilt en Zalig Zeeland’ (Nederland) 

K&K-vrijwilligers Jaap, Peter en Etienne bepalen eerstdaags welke bestemming het wordt. 

 Voor het derde weekend staat Blankenberge geprogrammeerd. 

 

 Voor meer informatie over het tweede en het derde weekend vragen we geduld tot onze  

volgende Nieuwsbrief, die begin februari 2019 zal verschijnen. 

 

 

IDEEËN GEZOCHT VOOR CULTURELE KAMPEERWEEKENDS  

Binnen vtbKultuur Kultuur&Kamperen liggen nog wel enkele ideeën voor toekomstige kampeer-

weekends 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? 

Laat het ons weten! 

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

kampeerweekend ontvangt een gratis deelname voor 1 persoon aan een kampeerweekend van 

vtbKultuur Kultuur&Kamperen. 

 

Ideeën te bezorgen aan: 
 

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

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

 

mailto:vosselaar@vtbkultuur.be
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