
Recreatie 

Hieronder zijn veel verschillende voorbeelden te vinden op en rondom het kampeerterrein.  

Bij de kampstaf  

 

GPS-Tocht 
Bij de kampstaf zijn meerdere GPS aanwezig die je kan lenen voor een activiteit. Ook bieden wij 
een kant-en-klare tocht aan van 15km.  
 

Vlotvaren 
Bij de kampstaf kunnen groepen touw, hout en tonnen lenen om vlotten van te maken waarmee 
je over de dommel kan varen.  
 
Bij interesse in deze activiteiten kun je dit melden bij het welkompraatje. 

 

VVV  

 
VVV. Bergeijk 
Domineestraat 8a, 5571 EJ, Bergeijk 
https://www.tipbergeijk.nl/nl/ 
 
VVV/ANWB Valkenswaard 
Markt 19, 5554CA, Valkenswaard tel: 040-2015115 
Geopend ma t/m vr van 10.00 -17.00  za 10.00-13.00  
http://www.vvvvalkenswaard.nl  
 
Regionaal toeristisch Bezoekerscentrum  
Dorp 14,3920 Lommel 
Telefoon: +32 (0) 11 54 02 21 
http://toerismelommel.be 

 
VVV.Hamont-Achel 
Generaal Dempseylaan 1, 3930 Hamont-Achel Tel: +32(0)11 64 60 70   
http://www.toerisme-hamont-achel.be 

 

Ambachten en te bezoeken bedrijven 

 
Chocolaterie 
Arnoud Winters, Dragonder 10, 5554CM, Valkenswaard. Tel.040-2075314.Verschillende 
workshops voor kinderen en volwassen,  
http://www.chocolaterie-winters.eu 
 
Molen  
De molen is geopend voor meelverkoop en bezichtiging, woensdag van  
13.00-16.00 uur, zaterdag van 11.00 t/m 17.00 uur en op andere tijden wanneer 
de molen in bedrijf is. 
Ambachtelijke windmaalderij "Sint Antonius Abt" Dorpsstraat 50 5556 VL  Borkel  
http://molen-borkel.weebly.com  
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Napoleonsmolen – Hamont België 

Een unieke combinatie van een korenmolen en een olieslagmolen. Op afspraak met 

molennaars. 

http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=1 
 
 
Activiteiten boerderij ’t Geveltje.  
Dommelseweg 6  5581VA Waalre, Tel:040-2213823  
http://www.geveltje.nl 
 
 
Bakkerijmuseum en Windkorenmolen. 
Voor groepen: Het bakkerijmuseum is een museum waar door u gewerkt wordt.  
Kapellerweg 15, 5575 BG Luyksgestel. Tel:0497-541314  
http://bakkerij-museum.nl 
 

 

Actief 

 
Puur buitensport & kanoverhuur 
de Langveter 41, 5554MV Valkenswaard   06-10941137 
of  Chris van der Palen 06-14112933 voor speciale Scouting tarieven 
www.puurkanoverhuur.nl  
 
 
Rofra sportieve arrangementen 
Molenstraat 203, 5554 TS, Valkenswaard  
Tel. 040-2042593.  
www.rofra.nl   
 
Kano en Outdoor centrum Valkenswaard 
Pastoor Heerkensdreef 15, 5552 BG 
Valkenswaard, Tel. 040-2075841 
http://www.activiteitenorganisatie.nl 
 
Indoor karting 
 Lommel, Balendijk 171 3920 Lommel 
Tel: 0032-11554200 
http://www.indoorkartinglommel.com  
ttp://www.puurkanoverhuur.nl/puur-ka 
Montana Snowcenter 
Kempervennerdreef 4, 5563 VB Westerhoven  040-2071888    
www.montana-snowcenter.nl 
 
Fiets verhuur 
Heesterbikes.  Lange Akkers 38 Westerhoven  040-2017685   
www.heesterbikes.nl 
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Creatief 

 
Rofra 
Workshops van 2.5 tot 3 uur. O.a. Beeldhouwen, Graffiti spuiten, & Lipdub maken 
http://rofra.nl/groepsuitjes/workshops-groepsuitjes/  
 

 

Musea 

 
Nederlands Steendrukmuseum  
Unieke collectie beeldmateriaal en techniek. Oranje Nassaustraat 8c, 5554 AG 
Valkenswaard. Tel: 040-2049841 l. Openingstijden van dinsdag tot en met zondag van 13.00 
- 17.00 uur Groepsbezoeken met rondleiding en demonstraties op afspraak mogelijk.   
www.steendrukmuseum.nl 
  
 
Valkerij- en Sigarenmakerijmuseum 
Het Valkerij Museum geeft een aardig overzicht van de historie van de valkerij in de periode 
van 1650 tot 1855. 
Het sigarenmakerij Museum geeft een beeld over de ontwikkeling van de sigarenmakerij in 
Valkenswaard vanaf 1864 tot heden.  
Oranje Nassaustraat 8b, 5554AG, Valkenswaard Tel: 040-2014511. Openingtijden van 
dinsdag toten met zaterdag van 13.00-17.00  zondag voor groepen min. 10 pers  
www.vsmm.nl 
 
 
Archeologisch Museum voor de Brabantse Kempen. (Eicha museum) 
Teutenhuis, Domineestraat 8a, 5571 EJ Bergeijk. 
Telefoon: 0497 - 558583 
Openingstijden: april t/m oktober: maandag t/m zaterdag  13.00- 16.30 uur. 
http://eichamuseum.weebly.com  
 
.   
Philips museum  
Emmasingel 31, 5611 AZ Eindhoven, Tel: 040 2359030 
http://www.philips-museum.com 
 
 
Achelse Kluis  
grens Nederland/België. Tentoonstelling over de Grootte oorlog 1914-1918 iedere woensdag 
en zaterdag van 10.00-16.00 uur. ook op zondag van juli t/m september. 
http://www.achelsekluis.org → tentoonstellingen 
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België 

 
GLAZENHUIS, Dorp, Vlaams Centrum voor Hedendaagse Glaskunst 
Dorp 14b - 3920 Lommel – België Tel.: +32 (0)11/54.13.35  
www.hetglazenhuis.be  
 
Museum de Kolonie 
Kolonie 77, 3920 Lommel Tel: +32 (0)11803410  
http://erfgoedlommel.be 
 
Grevenbroek museum 
Gen. Dempseylaan 1, B-3930 Hamont-Achel 
Tel: +32 11 64 99 85 
http://www.grevenbroekmuseum.be 
 
Huifkar  
Huifkar en fietsen verhuur Den Smokkelaar. 
Door de natuur van de Achelse Kluis en het Leenderbos.  
Voor andere afspraken kunt u na 19.00 vanuit Nederland bellen: tel:  0032.11.662030 
http://www.huifkartochten-hendriks.nl 

 

Hike 

Een overnachting hike is mogelijk op het Scouting labelterrein “Achter het Heezerenbosch” 

op ongeveer 16 km loopafstand. www.heezerenbosch.scouting.nl 

De tocht voert door prachtige bossen en heide en kruist slechts op enkele plaatsen drukker 

verkeer. 

De hike beschrijving is te zien en af te drukken via deze link. 

Het overzicht van de route is gegeven op de kaart achter deze link. 

We adviseren de aanschaf van 2 stafkaarten voor deze hike nl: 57B Bergeijk en 57E Leende. 

Het terrein in Heeze is op stafkaart 51G Eindhoven te vinden 

www.decartograaf.nl/assortiment/stafkaarten-nederland 

Tijdens de zomerkampweken zijn aan de overnachting op het andere terrein geen extra 

kosten verbonden. 

Meldt de hike aan bij de kampstaf, deze neemt contact op met de kampstaf in “Achter het 

Heezerenbosch”. 

Ook zijn overnachtingen mogelijk (niet gratis) op het Belgische VVKSM terrein "De Winner" 

in Overpelt, eveneens op 18 kilometer afstand. 

We bieden een prachtige fietshike aan door Belgie, dagafstanden 43 en 31 kilometer. De 

routeomschrijving is hier te vinden. 

Voor inlichtingen: www.de-winner.be of winner@vvksm.be of tel.: 011-640186 
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Kermis 

 
Borkel en Schaft   Tweede weekend van juni van zaterdag tot en met woensdag 
Valkenswaard        Derde weekend van juli van vrijdag avond tot en met woensdag  
Dommelen   Zaterdag voor de laatste zondag in augustus tot en met de woensdag 

erna 
Bergeijk        Tweede zondag in juli tot en met woensdag.  
 
 

Zwemmen 

 
Zwembad De Wedert 
Pastoor Heerkensdreef 29, 5552 BG Valkenswaard 
In vakantieperiodes en tijdens bijzondere evenementen en feestdagen kunnen andere 
openingstijden gelden. tel. 040-2083555 
Het buitenbad is in de zomerperiode bij mooi weer (droog en 20 graden of meer) geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur 
http://www.valkenswaard.nl/sport/zwembad-de-wedert_41503 .  
 
E3 strand 
Buivensedreef 10, 5521 RN Eersel tel; 0499-365050 
www.e3strand.nl 
 
Centerparcs de Kempervennen 
Kempervennendreef 8 5563 VB Westerhoven.  
Voor het tropisch dagje uit. Informatie en reservering  tel: 0900-5367378 Reserveer 
vroegtijdig en vraag naar de groepskorting. Vanaf 20 pers. 
www.centerparcs.nl/NL/NL/parken/kempervennen 
 
Recreatiepark Parelstrand 
Luikersteenweg 313A 3920 Lommel, België Tel. 0032 (0)11 64 9349 
Zwembad en buitenplas (diep) op slechts 10 kilometer afstand 
http://www.vakantieparkparelstrand.be/ 
 
S&R Dommelslag  
Weidestraat12, B-3900 Overpelt België Tel. 0032-11606444 
Ongeveer 13,5 km per auto 
www.sr-dommelslag.be    
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