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IN DEZE NIEUWSBRIEF 

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

geannuleerd 

 Tweede meerdaagse kampeeruitstap van 2020: ‘Op bezoek bij Brasschaat en de  

Buren’ 

 Derde meerdaagse kampeeruitstap van 2020 …  

 Ideeën gezocht voor meerdaagse culturele kampeertrips  
 
 

 DE EERSTE MEERDAAGSE KAMPEERUITSTAP VAN 2020 - geannuleerd 

 Met enige droefheid maar vooral spijt hebben we de eerste kampeeruitstap van dit jaar   

 moeten annuleren. 
  

 Het programma leek ons zeer aantrekkelijk. 

 De kampeeruitstap sloot naadloos aan de vtbKultuur KnipoogDag op 22 maart 2020. 

  Het heeft niet mogen baten.   
 

 Volgende keer meer succes. Volgend jaar misschien? In de omgeving van Diest … 
 

__________________________________________________________________ 
 

 

 TWEEDE MEERDAAGSE KAMPEERUITSTAP VAN 2020 

                                                           “OP BEZOEK BIJ BRASSCHAAT EN DE BUREN” 

van woensdag 20 mei t/m zondag 24 mei 2020 

 
De afdeling vtbKultuur Brasschaat viert in 2020 haar 50ste verjaardag. 

We vonden dit een uitstekende gelegenheid om even de ‘tenten’ op te 

slaan te Brasschaat, en daarbij ook nog eens een bezoekje te brengen 

bij de BUREN (Kalmthout, Kapellen). 

Dit heeft het volgende programma opgeleverd:  

 

              Woensdag 20 mei 2020: 

 Aankomst op de kampeerplaats 

 Welkom, met een drankje en een hapje  

 Briefing 
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  Donderdag 21 mei 2020: 

 Met georganiseerd vervoer naar Kalmthout (en terug) 

 In de voormiddag een gegidste rondleiding door het 

Arboretum 

 In de namiddag maken we een geleide wandeling     

door de Kalmthoutse Heide 

 Even samen nagenieten bij een drankje. 

 Gezamenlijk diner … ergens in Brasschaat 

 

  Vrijdag 22 mei 2020: 

 Met de fiets naar de wijk Kaart (Brasschaat) 

 Gegidste erfgoedwandeling door het Mariadomein, en omgeving  

 Gezamenlijke lunch 

 Bezoek aan het Gunfire-museum  

 Met fiets naar de kampeerplaats; vrije avond. 
 

  Zaterdag 23 mei 2020 

 Een dag met de fiets 

 Op bezoek naar de Meesterklokkenmaker Jan Bouten  

 Lunch  

 Naar Kapellen  

 Geleid bezoek aan de astronomische klok (Smoldersklok). 
 

  Zondag 24 mei 2020: 

 Met de fiets naar de Golf- en Country Club Brasschaat 

 Golfinitiatie  

 Afsluitende gezamenlijke lunch 

 Einde … 

 

Inschrijvingsperiode: vanaf 15 maart 2020 t/m 30 april 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/brasschaatprogramma.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/brasschaatprogramma.pdf
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 DERDE MEERDAAGSE UITSTAP VAN 2020 …  

                                                               “OP BURENBEZOEK IN NOORD-FRANKRIJK” 

Noteer alvast de volgende periode in je agenda:  

                   woensdag 23 september t:.e.m. zondag 27 september 2020. 

 

We werken volop aan een aantrekkelijk programma, waarover we jullie meer zullen vertellen  

in onze volgende Nieuwsbrief. 

__________________________________________________________________ 

 

 IDEEËN GEZOCHT VOOR MEERDAAGSE CULTURELE KAMPEERTRIPS 

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

 daagse 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  beziens-  

 waardigheden 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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