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UW LANDINGSPLAATS
VOOR EEN RUSTIEKE
KAMPEERVAKANTIE

WAT HEBBEN WIJ U VERDER TE
BIEDEN NAAST ONZE GASTVRIJHEID

‘DE KLEINE WITRIJT’
Uw landingsplaats voor een rustieke kampeervakantie.
Wij ontvangen u graag op ons domein voor een
pitstop bij onze Horeca of voor een verblijf op onze
camping, Landschapscamping ‘De Kleine Witrijt’,
een sfeervolle camping midden in een bosrijke
omgeving in de Brabantse Kempen. Onze camping
kenmerkt zich door haar rustige ligging, een ruime
opzet, schone- en ruime sanitaire voorzieningen en
een groot weidelandschap met wilde bloemen en
kruiden, omzoomd door natuurlijke houtwallen. U
vindt hier ook onze Oer-Hollandse landgeiten die
deze weide begrazen
Aan de overzijde van de weg ligt onze Horeca,
Landschapsakker De Oude Belg. U kunt hier
terecht voor een hapje en een drankje of voor ons
activiteitenaanbod, zoals de mooie wandeltochten
die wij voor u uitgezet hebben. Kinderen hebben
hier alle ruimte om te spelen.
Aan de overzijde van de weg bevindt zich ook de
huisverkoop van onze verantwoorde-, met zorg
gekweekte moestuinproducten. Met zorg, daar wij
tevens begeleiding bieden aan mensen met een
psychische- en/of verstandelijke beperking. Zij
wonen onder ons toezicht op externe locaties en
werken overdag op het terrein van Domein De
Kleine Witrijt, de gezamenlijke noemer van onze
bedrijfsactiviteiten.
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“NATUURLIJK GENIETEN IN EEN
LANDELIJKE OMGEVING”
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Onze camping is tevens de locatie bij uitstek om de
omgeving te verkennen, al wandelend, op de fiets of
gewoon met de auto. De Witrijt is een gebied dat deel
uit maakt van Boswachterij De Kempen, een zeer bosrijk
gebied met prachtige- en bijzondere natuur, zoals de
nabijgelegen Cartierheide en het moerasgebied de Zwarte
Weijer.
Ook voor culturele activiteiten kunt u in de omgeving u hart
ophalen. Bergeijk staat bekend om de Rietveldarchitectuur
die op diverse plaatsen onderdeel uitmaakt van het
straatbeeld van Bergeijk. De Kempen en haar bewoners
hebben een lange geschiedenis, die terug gaat tot de
bronstijd. Er liggen uit die tijd een viertal grafheuvels in
Bergeijk en diverse musea in de omgeving vertellen u meer
over de geschiedenis van De Kempen.
De Kempen zijn een grensoverschrijdend gebied en onze
camping ligt vlakbij de Belgische grens. Zo kunt u bij ons
letterlijk grenzeloos genieten. Uw mogelijkheden om te
genieten van natuur-, gastronomie en culturele uitstapjes
zijn dan ook zeer zeker niet begrensd. Voor een inzicht
in de vele mogelijkheden gaat u naar onze website www.
dekleinewitrijt.nl of www.domein-dekleinewitrijt.nl

Ruime staanplaatsen in een groene omgeving
Goede sanitaire voorzieningen
Plaatsen met elektra, watertappunten en
vuilwaterafvoer
Wifi op het hele terrein
Gelegenheden voor het reinigen van chemisch toilet
Mogelijkheid tot gebruik van wasmachine en
wasdroger
Jeu de Boules baan op camping en diverse
mogelijkheden voor recreatieve activiteiten bij De
Oude Belg
Speelruimte voor de kinderen bij De Oude Belg
Een sfeervol (deels overdekt) terras en petit restaurant
met mogelijkheid tot het nuttigen van drank en spijzen
Dagverse groenten verkrijgbaar aan overzijde camping

Wij zijn geopend van 1 april tot en met 31 oktober. Actuele
tarieven vindt u op onze website.
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