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 De ideeënbus 

 Ideeën gezocht voor meerdaagse culturele kampeertrips  
 
 

 Met vtbKultuur Kultuur&Kamperen naar 2022 

 
In 2021 hebben we een doorstart gemaakt met trips als: Kamperend in de Kempen (Turnhout 
en omgeving) en Kamperend naar de KnipoogDag in Ieper. 
 

Hoe ziet zo’n K&K-trip er uit? 

Het zijn meerdaagse trips (meestal donderdag tot en met maandag) waarvan 3 dagen 

gereserveerd  voor cultuur(-beleving). De groep is tot circa 25 personen en we kamperen met 

eigen caravan, camper of tent op een centraal gelegen camping. 
 

Cultuur in brede zin!  

K&K heeft een brede kijk op cultuur: stadsbezoeken, ontdekken van  industrieel erfgoed, bijwonen 

van lokale en regionale festiviteiten,  natuurwandelingen met gids, begeleide  fietstochten, ...  

kortom alles wat in het kader van vtbKultuur past, gedrenkt in een gezonde Bourgondische saus. 

Natuurlijk is er ook de nodige vrije tijd, die een ieder naar eigen behoefte kan invullen. 
 

Ideeën voor 2022 

Er liggen een groot aantal plannen en ook uitgewerkte trips in de schuif. Het gaat er nu om wat 

we gaan realiseren. Hierna in willekeurige volgorde een aantal ideeën die we zouden kunnen 

omzetten.  

 
Het zijn dus nog geen vastgelegde programma’s 

 

Laat ons weten wat uw voorkeur zou hebben.  
Met een mailtje naar: kultuur_kamperen@vtbkultuur.be 

 

Het lijkt pas gisteren, onze eerste kampeertrip  in 2017, 

Van “Zuyder Zee tot IJsselmeer”, en nu staan we – 

in 2022 – al voor ons eerste lustrum. Op ons palmares 

prijken kampeertrips naar Blankenberge, in de 

Westhoek, in Utrecht en Ommelanden.  
 

In 2020 wilden we naar Brasschaat, naar Amiens en 

naar Klein Brabant, maar corona stak daar een stokje 

voor.  

mailto:kultuur_kamperen@vtbkultuur.be
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 De Ideeënbus 

o “Airborne Arnhem” en omgeving:  

 

o “Antwerpen KnipoogDag”: 

 
 

o “Brasschaat en buren”: 

                                       
 

een stukje Nederland dat veel te bieden heeft, met 

o.a. de Burgers Zoo, het Airborne-museum, het 

Openluchtmuseum, het Nationaal Park de Hoge 

Veluwe, het Kröller-Müller Museum, en natuurlijk de 

John Frostbrug. 

 

het jaarlijkse culturele stadsfestival van 

vtbKultuur gecombineerd met bezoeken aan o.a. 

de kathedraal, het Centraal Station, het MAS, het 

Red Star museum; met geleide verkenningen door 

en onder ’t Stad (de ruien); op uitstap met de tram 

naar linkeroever of met de waterbus naar Lillo. 
 

al dan niet gekaderd in een  culturele manifestatie 

in Brasschaat een uitgebreid programma, met 

aandacht voor verschillende aspecten van cultuur: 

Arboretum Kalmthout en Kalmthoutse heide, wijk 

Rustoord en het Maria-domein, lunch bij Perron 

Noord, verkeerstoren en het Gunfire-museum op 

het voormalige vliegveld. 
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o Middelburg” en “meer”: 

                    
Watersnoodmuseum, stadswandeling Middelburg, boottocht Veerse Meer, Deltawerken, 

fietstour langs de mooiste plekjes van Walcheren, Bunkermuseum in Park Toorenvliedt en het 

Zeeuws Museum. 

 

o “De Ambiance van Amiens”: 

hoofdstad van de Picardië en deel van UNESCO werelderfgoed (met Nederlandstalige 

gidsen) bezoeken we de grootste gotische kathedraal van Frankrijk de Nôtre-Dame, met                     

‘s avonds een lichtspektakel.  

 
 

Verder: de wereld van Jules Verne (huis, brasserie 

en museum), de Hortillonnages (drijvende tuinen), 

een fietstour langs de Somme. 

Een bezoek aan de kunstenaarswijk Saint Leu, de  

“watermarkt” en aan het Musée de Picardië maken 

het geheel compleet. 

 

 

Bezoek aan Meesterklokkenmaker Jan Bouten te 

Brasschaat en aan de astronomische klok in 

Kapellen  
 

Tot slot een golfinitiatie op de Open Golfclub van 

Brasschaat. 

 

 
Zilt en Zalig Zeeland 
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o “Er gaat niets boven Groningen”, zeggen de Groningers zelf, 
 

    
 

o Lanaken: “in Kannen en Kruiken”: Belgisch Bourgondië.  

Begeleide wijntour per bus, per fiets naar Oud-Rekem voor een stadswandeling en een bezoek 

aan Distillerie Senden, Ook per fiets naar een champignonkwekerij in Riemst en tot slot een 

bezoek aan de Grotten van Kanne met een degustatie van 4 Riemster streekbieren. 

                 
 

o  “Keukenhof en Kunst” : wie Nederland zegt, zegt bloembollen.  

 

    We kunnen ook nog naar Noordwijk: Space Expo, strand en duinen. Of naar het erfgoedgemaal    

    de Cruquius. 

 

Niet helemaal waar, want daarboven ligt nog 

Schiermonnikoog!. Daar gaan we per fiets en 

boot naar toe. Verder natuurlijk de stad 

Groningen, de zeehondenopvang in 

Pieterburen, Wierdedorp (terpdorp),  Niehove, 

het Fiskerhuske (visserij-museum) in 

Moddergat, buitendijkse fietstocht langs de 

Wadden en wandelen in het natuurgebied 

“Lauwersmeer”. 

We gaan er naar toe! We combineren het met 
Kunst. De Keukenhof, een boottocht door de 
bollenvelden, het Lisser Art Museum (LAM), 
Museum  de Zwarte Tulp en een bezoek aan de 
historische stad Haarlem (Frans Hals Museum). 
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 Ideeën gezocht voor meerdaagse culturele kampeertrips 

Zoals je hiervoor kan lezen, liggen binnen vtbKultuur&Kamperen heel wat ideeën voor toe-

komstige 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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