
Routebeschrijving

Camping De Kleine Witrijt 
Kleine Witrijt 3 
5571 XE Bergeijk (Weebosch) 
Tel: 0497 - 51 26 16

Vanuit ‘s Hertogenbosch: 
- Eindhoven randweg afslag Antwerpen
- Afslag Eersel
- Bij rotonde richting Hapert-Bladel
- Afslag Postel (België)
- Na ong. 6 km links richting Weebosch-Luyksgestel
- Eerste weg links 

Vanuit Tilburg: 
- Afslag Hilvarenbeek 
- Richting Reusel-Bladel-Eersel
- Richting Postel (België)
- Na ong. 6 km links richting Weebosch-Luyksgestel
- Eerste weg links



Fiets en Friet weekend
1, 2 & 3 juni 2012 

Bergeijk



Op 1, 2 en 3 juni 2012 organiseren wij het Fiets en Friet weekend op camping de 
Kleine Witrijt in Weebosch, gemeente Bergeijk. 

Wij zijn te gast bij camping De Kleine Witrijt. Deze landschapscamping ligt in  
Bergeijk temidden van de bossen. In de buurt van de camping kan heerlijk  
gewandeld worden. Bij de camping is tevens een zorgboerderij gevestigd die in 
april een voorziening opent waar men wat kan eten en drinken en men producten 
uit de moestuin kan kopen. Ook zijn er asperges te koop. 
 

Dit weekend willen wij met jullie de omgeving verkennen. Voor diegenen die  
vrijdag al vroeg arriveren hebben wij een uitnodiging ontvangen de firma Van 
Eijk Caravans in Hapert. Van Eijk Caravans is door de KCK-gids gekozen tot cara-
vanbedrijf van het jaar 2012-2013. Om 15.00 uur staat daar voor ons de kofiie met 
gebak klaar en is er gelegenheid om vrijblijvend de showroom te bekijken of te 
winkelen in de shop, met een leuke korting voor KCN-leden. ‘s Avonds om acht uur 
is de opening van het weekend. 

Op zaterdag gaan we per fiets de omgeving verkennen. 
Hiervoor hebben wij een tocht uitgezet naar de abdij van 
Postel. Bij de abdij van Postel zijn genoeg mogelijkheden 
tot vermaak. Er is een grote kruidentuin waar gewandeld 
kan worden en voor de echte lekkerbekken mag een be-
zoek aan de ‘vetstraat’ niet ontbreken (hier kun je echte 
Vlaamse frieten eten). Bij de abdij zelf is tevens een 
gezellige herberg waar ook heerlijke Vlaamse 
specialiteiten kunnen worden genuttigd en gekocht. 

Nb. breng je eigen fiets mee! Eventueel is er een beperkt 
aantal fietsen te huur op de camping. Voor diegenen 
zonder fiets is de tocht ook te doen per auto. 



Zaterdagavond gaan we BBQ’en en samen genieten van de gekochte spullen uit 
de abdijwinkel. (BBQ voor eigen rekening)

Zondagochtend sluiten wij samen het weekend af met een wandeling door de 
omgeving. 

Eerder komen kan vanaf woensdag (i.v.m. Pinksteren), langer blijven kan in over-
leg met de campingbeheerder. Dit is tegen normale tarieven van de camping.

Laat voor 10 mei even weten of je komt! 

Tot 1 juni! 

Wim & Hanny 

Tel nr. Wim: 06 10 72 18 16  
Tel nr. Hanny: 06 53 72 87 23 


