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IN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Nieuwjaarsbrief 

 Eerste meerdaagse kampeeruitstap in 2021: ‘Kultuur&Kamperen in de Kempen’.  

 Tweede meerdaagse kampeeruitstap in 2021: ‘Kamperend naar de KnipoogDag’ 

 Ideeën gezocht voor meerdaagse culturele kampeertrips  
 
 

 NIEUWJAARSBRIEF 

       Een nieuwjaarbrief in de tweede helft van februari: “een                 

       beetje te laat” is het minste wat je kan zeggen!                            

       Ons excuus: de corona-crisis, wat anders? 

       Met een jaar achter de rug waarin we alle onze kampeer-          

       ideeën en –plannen voor onbepaalde tijd hebben moeten         

       opbergen.        

       Maar toch steeds met de hoop dat ergens in 2021 veel               

terug zal kunnen, op een ietwat ‘normale’ manier.  

In 2021 bestaat vtbKultuur&Kamperen 5 jaar. Het zou zonde zijn om dit lustrumjaar niet al         

kamperend en met de nodige luister te kunnen vieren. 

We hebben daarom reeds 2 meerdaagse kampeertrips uitgewerkt.  

Alles natuurlijk met het nodige voorbehoud: 

1) In juni 2021: Kultuur&Kamperen in de Kempen (omgeving Turnhout) 

2) Eind augustus 2021: Kamperend naar de KnipoogDag (omgeving Ieper). 
  

Wij hopen dat de coronavirussen ons de nodige bewegingsruimte zullen gunnen … 

Wij hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zullen zijn …  

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

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

boeiende kampeertrips. 
 

Maar vooral en bovenal hopen wij dat 2021 voor ons allen sprankelend, bruisend, stralend,      

schitterend, zorgeloos en vooral gezond moge worden! 

 

 EERSTE MEERDAAGSE KAMPEERUITSTAP VAN 2021 

Bestemming voor deze eerste meerdaagse kampeeruitstap: de Antwerpse Kempen. 

En waar kunen we dan beter onze ‘tenten’ (caravans en moothomes) opslaan dan in Turnhout, 

de ‘hoofdstad’ van deze gastvrije streek. 
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Waar:  Camping ‘Baalse Hei’ te Turnhout  (Roodhuisstraat 10, 2300 Turnhout) 

Wanneer:  Van donderdag 10 juni 2021 tot maandag 14 juni 2021 

Programma:  
 

  Donderdag 10 juni 2021: 

 Aankomst op de camping 

 Welkomstdrink 

 Briefing 

 Lopende maaltijd (walking dinner)  

 

  Vrijdag 11 juni 2021: 

 Met de fiets naar Turnhout 

 Begeleid bezoek aan het Speelkaartenmuseum 

 Gezamenlijke lunch 

 Gegidste stadswandeling 

 Begeleid bezoek aan het Meduceum (Medisch Educatief Museum) 
 

  Zaterdag 12 juni 2021: 

 Met de fiets naar “Bonne Espérance’ (Turnhout) voor een gegidste wandeling 

 Naar “Landschap De Liereman”, waar we de lunch kunnen gebruiken 

 In de namiddag sluiten we aan bij de Midzomer Viering georganiseerd door vtbKultuur                 

Provincie Antwerpen, met o.a. een wandeling  
 

  Zondag 13 juni 2021:  

 Fietsuitstap naar Baarle Hertog en Baarle Nassau, met 

onderweg aandacht voor de ‘Dodendraad’ 

 Gezamenlijke lunch  

 Bezoek aan het Kaarsenmuseum (Baarle Nassau)  
 

  Maandag 14 juni 2021: 

 Met de fiets naar de Klein Engeland Hoeve (3 km) 

 Gegidste wandeling (met cultuurhistorische achtergrond) door 

Het Turnhouts Vennengebied 

 Gezamenlijke lunch (op de camping) 

 Einde … 
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Inschrijvingsperiode: van 15 maart 2021 t.e.m. 31 mei 2021 

 

Prijs voor deze kampeeruitstap:   
 

Leden vtbKultuur (= met vtbKultuur-pas): € 225 per persoon 

Niet-leden (= zonder vtbKultuur-pas): € 235 per persoon 

(deze prijzen zijn 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 het: 

gedetailleerd programma. 

 

 TWEEDE MEERDAAGSE KAMPEERUITSTAP VAN 2021 

Bestemming voor deze tweede 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 26 augustus 2021 tot maandag 30 augusutus2021 

 

Programma:  
 

  Donderdag 26 augustus 2021: 

 Aankomst op de camping 

 Welkomstdrink 

 Briefing 

 Lopende maaltijd (walking dinner)  

 Bijwonen van de “Last Post” aan de Menenpoort, 
 

  Vrijdag 27 augustus 2021: 

 Met de trein naar Poperinge 

 Begeleid bezoek aan het Hopmuseum (Poperinge) 

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

 

  Zaterdag 28 augustus 2021: 

 Met de fiets naar Poperinge 

 Geleid bezoek aan het Museumhuis Lucien De Gheus 

 Vrije namiddag 

      

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/programmauitgebreidTurnhout.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/programmauitgebreidTurnhout.pdf
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  Zondag 29 augustus 2021 (KnipoogDag)  

 Cava-ontbijt 

 Vertelwandeling De Baron de Bellewaerde (Ieper)  

 Lunch  

 Namiddagprogramma van de KnipoogDag te Ieper  
 

  Maandag 30 augustus 2021: 

 Begeleid bezoek aan de Commandobunker Kemmel 

 Gezamenlijke lunch 

 Einde … 

 

Inschrijvingsperiode: vanaf 1 juni 2021 t.e.m. 31 juli 2021 

 

Prijs voor deze kampeeruitstap:   
 

Leden vtbKultuur (= met vtbKultuur-pas): € 225 per persoon 

Niet-leden (= zonder vtbKultuur-pas): € 235 per persoon 

(deze prijzen zijn 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 het: 

gedetailleerd programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

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

Binnen vtbKultuur&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&Kamperen wordt verwerkt tot een kampeer-

weekend 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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