
Voorzieningen 

  

- Water 
- Sanitair 
- Telefoon 
- Afvalcontainer 
- EHBO 
- Caravans, vouwwagens of campers 
- Doktersposten, tandartsen, apotheken en ziekenhuizen 
- Religie  
- Fietspaden 
- Wandelpaden 
- VVV Informatie 
- Leenmaterialen 
- Middenstand 
- Varen op de dommel 

  

 
Water 
De terreinen 2/4 en 5/8 hebben een eigen leidingwater tappunt.  
  
Sanitair 
Er zijn geen toiletten op de kampeerterreinen, net zo min als douches of andere 
wasgelegenheden. Ouderwetse latrines mogen gegraven worden, bij aankomst krijg je een 
plaats aangewezen om een latrine geul te graven en een hudotent of toilettent erom heen te 
zetten. Vergeet niet een pionierschepje mee te nemen om op gepaste momenten het zand 
weer in de hudo te gooien. Je kunt ook gebruik maken van een po-stoel boven de geul of 
een toiletemmer en die legen in de geul. In geen geval mogen er chemicaliën aan te pas 
komen. 
Meegebrachte douche voorzieningen mogen niet permanent aangesloten worden op het 
leidingwaternet. Je bent aangewezen op wasbakjes. Het is handig om ieder zijn eigen 
wasbakje mee te laten nemen. Voor voldoende privacy is het aan te bevelen om een 
wasgelegenheid te creëren d.m.v. een extra (toilet)tent of zeildoek. 
 
Telefoon 
De kampstaf beschikt in het hoogseizoen over een mobiele telefoon. Telefoonnummer wordt 
voor het seizoen bekend gemaakt. Let op dat het een primitief kampterrein is, wij hebben dus 
geen voorzieningen voor het opladen van telefoons.  
Doordat het terrein dicht bij de Belgische grens is het mobiele bereik onbetrouwbaar.   
  
Afvalcontainers 
Tijdens het hoogseizoen zijn bij locatie 2/4 (Teutenheuvels) en bij locatie 5/8 (Kempenland) 
een container aanwezig. Ook hiervoor gelden de regels van afval scheiden. Omdat deze 
regels per gemeente kunnen verschillen, raden we u aan om in het regelement na te kijken 
wat hier wel en niet in mag. 
  
EHBO 
Iedere groep is verplicht om zijn eigen EHBO kist mee te nemen. De kampstaf beschikt ook 
over een EHBO kist. In noodgevallen mag iedereen gebruik maken van deze materialen. 
Ook beschikt de kampstaf over een tekenpincet.  
 
Doktersposten, tandartsen, apotheken en ziekenhuizen  
In het weekend en s’avonds is de huisarts via de dokterspost te bereiken. Adressen van 
artsen, tandartsen en apotheken zie: Telefoonlijst 

https://malpieschebergen.scouting.nl/images/bestanden/Telefoonlijst.pdf


 
Religie 
Borkel en Schaft heeft een Rooms Katholieke kerk. Andere kerkgenootschappen zijn in 
Bergeijk of Valkenswaard.  
  
Fietspaden 
De Brabantse Kempen heeft een fietsknooppuntennet. Een fietsroute netwerk bestaat uit een 
aantal genummerde knooppunten. Je kunt een fietsroute zelf samenstellen door de bordjes 
te volgen van genummerd knooppunt naar een ander knooppunt.  
http://fietsenindekempen.com/  
 
Wandelpaden 
Rondom het kampterrein zijn uitstekende wandelpaden in diverse richtingen. Ook in de 
nabijgelegen natuurgebieden zijn prachtige wandelingen te maken. De hasselvenroute heeft 
een startpunt voor 8 en 20 km in Borkel en Schaft.  
 
Deze route sluit weer aan op de LAW Streek route het Brabants Vennenpad.  
www.wandelnet.nl 
Wandelroutenetwerk kaarten van Bergeijk en Valkenswaard liggen ter inzage bij de 
kampstaf. 
  
VVV informatie 
Er zijn allerlei activiteiten in de buurt en regio.  
De kampstaf beschikt in het hoogseizoen over VVV informatie 
Zie: Activiteiten  
  
Leenmaterialen  
De kampstaf beschikt over VVV informatie, plattegronden van Bergeijk en  
Valkenswaard, topografische kaarten, fietskaarten, transportkarren en 
gereedschappen.  
Lege oliedrums, hout en touw zijn beschikbaar voor vlotbouwen en varen op de Dommel. 
 
GPS apparatuur op aanvraag beschikbaar. 
  
Middenstand. 
In Borkel en Schaft is geen uitgebreide middenstand. Er is wel een benzine station met een 
beperkt assortiment. Voor de dagelijkse boodschappen en winkelen ben je aangewezen op 
Bergeijk of Valkenswaaard. Zie: middenstand. 
 
Varen op de Dommel 
Hiervoor is geen vergunning vereist. 

 

 

http://fietsenindekempen.com/
http://www.wandelnet.nl/
https://malpieschebergen.scouting.nl/activiteiten
https://malpieschebergen.scouting.nl/images/bestanden/Middenstand.pdf

