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IN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Nieuwjaarsbrief 

 Eerste meerdaagse kampeeruitstap van 2020: ‘Kamperend naar de KnipoogDag’.  

 Ideeën gezocht voor meerdaagse culturele kampeertrips  
 
 

 NIEUWJAARSBRIEF 

       ‘2019’ laat ons nog enkele dagen om terug te blikken                                                                                          

       naar ‘het voorbije jaar’.  

         Een jaar waarin we met vtbKultuur Kultuur&Kamperen    

       (kortweg K&K) twee meerdaagse kampeeruitstappen        

       mochten beleven:  

        een eerste in ‘Utrecht en Ommelanden’,  

       een tweede in Blankenberge. 
 

In 2020 willen we beter doen en durven we te mikken op 3 meerdaagse kampeertrips: 

1) In maart 2020, ‘Kamperend naar de KnipoogDag’ 

2) In mei 2020 op verkenning in Brasschaat en omgeving  

 (n.a.v. 50 jaar vtbKultuur Brasschaat) 

3) Later op het jaar op ‘Buren’-bezoek in noord-Frankrijk  

 (waarschijnlijk in en rond Amiens) 
 

Wij hopen dat de weergoden ons telkens gunstig gezind zullen zijn …  

Wij hopen dat de gidsen ons telkens zullen verrassen met boeiende uitleg en verhalen … 

Wij hopen dat de deelnemers telkens zullen kunnen terugblikken op een aangename en 

boeiende kampeertrip … 
 

Maar vooral en bovenal hopen wij dat 2020 voor u allen sprankelend, bruisend, stralend, 

schitterend, zorgeloos en gezond moge worden! 

 

 DE EERSTE MEERDAAGSE KAMPEERUITSTAP VAN 2020 

Bestemming voor deze eerste meerdaagse kampeeruitstap is Ieper. 

Voor het programma hebben we ons laten inspireren door het aanbod aan bezoeken van  

de vtbKultuur KnipoogDag. 

Waar:  Camping Jeugdstadion te Ieper (Bolwerkstraat 1, 8900 Ieper) 

Wanneer:  Van donderdag 19 maart 2020 tot maandag 23 maart 2020 
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Programma:  
 

  Donderdag 19 maart 2020: 

 Aankomst op de camping 

 Welkomstdrink 

 Briefing 

 Lopende maaltijd (walking dinner)  

 Bijwonen van de “Last Post” aan de Menenpoort, 
 

  Vrijdag 20 maart 2020: 

 Met de trein naar Poperinge 

 Begeleid bezoek aan het Hopmuseum (Poperinge) 

 Begeleid bezoek aan de bio-brouwerij De Plukker (Poperinge) 

 

  Zaterdag 21 maart 2020: 

 Met de fiets naar Poperinge 

 Geleid bezoek aan het Museumhuis Lucien De Gheus 

 Vrije namiddag 
 

  Zondag 22 maart 2020 (KnipoogDag)  

 Cava-ontbijt 

 Vertelwandeling De Baron de Bellewaerde (Ieper)  

 Lunch  

 Namiddagprogramma van de KnipoogDag te Ieper  
 

  Maandag 23 maart 2020: 

 Begeleid bezoek aan de Commandobunker Kemmel 

 Gezamenlijke lunch 

 Einde … 

 

Inschrijvingsperiode: vanaf 1 januari 2020 t/m 29 februari 2020 

 

Prijs voor deze kampeeruitstap:  € 225 per persoon 

(deze prijs is 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: 

gedetailleerd programma. 

 

      

      

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/programmaflyerieper.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/programmaflyerieper.pdf
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 IDEEËN GEZOCHT VOOR MEERDAAGSE CULTURELE KAMPEERTRIPS 

Binnen vtbKultuur Kultuur&Kamperen liggen nog wel enkele 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? 

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: 

        

        

          

 

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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