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IN DEZE NIEUWSBRIEF 

 De tweede meerdaagse kampeeruitstap van 2019  

 Ideeën gezocht voor culturele kampeerweekends  

 

Voor de eerste meerdaagse kampeeruitstap: zie onze vorige Nieuwsbrief. 
  

DE TWEEDE MEERDAAGSE KAMPEERUITSTAP VAN 2019  

De spreekwoordelijke kogel is door de kerk: de keuze voor de tweede meerdaagse kampeeruitstap  
is gevallen op “Middelburg en meer” (Zeeland, zilt en zalig). 

De meerdaagse kampeeruitstap “Klein-Brabant, het Land van Stille Waters” blijft op de agenda, 
mogelijk voor volgende jaar. 
 

“Middelburg en meer”  

Zeeland, zilt en zalig 
 

 

Waar:  Stadscamping “Zeeland” in Middelburg 

Wanneer:  Van vrijdag 28 juni 2019 tot en met dinsdag 2 juli 2019 

Programma:  
 

Vrijdag 28.06.2019: - in de voormiddag samenkomst bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk  

    - eerste kennismaking met gezamenlijke broodjeslunch  

    - gegidste rondleiding ontziende nacht van zaterdag 31 januari op zondag 

      1 februari 1953  

    - verplaatsing naar de camping te Middelburg 

    - verdere kennismaking, met briefing en aperitief 

 

Zaterdag 29.06.2019: - te voet naar het centrum van Middelburg (15 minuten stappen) voor een  

      stadswandeling met gids en een rondleiding in het monumentale stadhuis 

 
      - vrije tijd voor de lunch 

    - rondvaart over het Veerse Meer  

    - ’s avonds een gezamenlijke BBQ 
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Zondag 30.06.2019: - met openbaar vervoer naar Neeltje Jans 

 

    - bezoek aan het Neeltje Jans informatiecentrum, met 3D-film en uitleg 

      over geschiedenis, plannen en uitwerking van het grootste Nederlandse 

      (en ook Europese) waterbouwproject  

    - wandeling in de waterkering 

 

    - vrije tijd voor de lunch (mosselen!) en verdere individuele verkenning 

      van de waterkering 

    - naar Middelburg voor een geleid bezoek aan het Zeeuws Museum 

     - ‘s avonds tijd voor gezelligheid op de camping  
 

Maandag 01.06.2019: - daguitstap met de fiets voor een tocht van ongeveer 30 km. waarbij we  

      regelmatig pauzes inlassen om een bezienswaardigheid aan te doen,  

      om gewoon van het landschap te genieten, om de inwendige mens te  

      verzorgen, … 

 

Dinsdag 02.06.2019: - wandeling in het Park Toorenvliedt in Middelburg met een rondleiding in  

      het daarin gelegen Bunker-museum 

    - tot slot een gezamenlijk lunch 
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Voor het gedetailleerde programma: zie gedetailleerd programma 

 

Prijs voor dit kampeerweekend:  € 245 per persoon 

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

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

 

We verwijzen ook naar de K&K-website: 

 voor de betalingsvoorwaarden: zie gedetailleerd programma 

 om in te schrijven (inschrijven vanaf 1 april 2019) 

    

Voor de derde meerdaagse kampeeruitstap: zie onze volgende Nieuwsbrief. 

 

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 of meerdaagse kampeeruitstap ontvangt een gratis deelname voor 1 persoon 

aan een kampeerweekend / kampeeruitstap van vtbKultuur Kultuur&Kamperen. 

 

Ideeën te bezorgen aan: 
 

 

                  

          

 

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 
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