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Biedt u de ruimte voor uw welverdiende rust. 	


"De Kwaalburg" is een compacte 
minicamping, landelijk gelegen en 
voorzien van tweeëntwintig luxe 
kampeerplaatsen. De camping 
bevindt zich in Midden-Brabant in 
de regio onder Breda - Tilburg en ca. 6 
kilometer verwijderd van de Belgische grens. 

KWAALBURGCAMPING DE 

Minicamping de Kwaalburg 

Kwaalburg 19	

5131NC  Alphen NB	
!

Telefoon 013 - 508 61 71	

Email  info@kwaalburg.nl	


Internet http://camping.kwaalburg.nl

FIETSROUTES 

WANDELROUTES 

In onze sanitairruimte vindt u diverse 
fietsroutes die wij samen met onze gasten 
hebben opgezet. De routes maken gebruik 
van het ANWB knooppunten netwerk die 
direct gelegen zijn aan de camping.	


Hier vindt u routes van diverse afstanden 
naar o.a.  Meersel-Dreef, een route door 
Alphen, Baarle-Nassau 
en Chaam, een tocht 
naar de Bockenreyder 
en een tocht langs  de 
Kapellekens van onze 
gemeente. 

Alphen kent diverse mooie uitgezette 
wandelroutes, 
zogenaamde ommetjes, 
waarbij u op de route 
informatie krijgt over 
verschillende 
bezienswaardigheden. 
Onder deze ommetjes 
bevinden zich routes 
rond Kwaalburg en Boshoven die dicht 
langs onze camping lopen. 	


ROLSTOELROUTE 
Vlakbij onze camping 
bevinden zich de 
Chaamse bossen. 
Staatsbosbeheer heeft 
hier een toegankelijke 
rolstoel route uitgezet. 	




Kwaalburg en de omgeving
Voorzieningen op de camping 

Ons kampeerterrein is rustig gelegen in het buitengebied van 
Alphen, ca. 2 km van het centrum. De tweeëntwintig plaatsen 
van ca. 150 m2 liggen in een kring aan de buitenzijde van het 
terrein dat zelf 1 ha groot is.	


Het gehele terrein is omringd door 
bosplantsoen en heeft voldoende 
parkeerplaatsen die direct aan het terrein 
grenzen.	


Elke plaats heeft een eigen elektrische 
aansluiting van 6 of 10 ampère en is 
voorzien van een eigen water- en 
rioolaansluiting. 	


Het luxe sanitairgebouw van 80 m2 is als 
nieuw en bestaat uit een gezellige ruimte voor de afwas en een 
gescheiden sanitairruimte voor dames en heren. 	


De vier aanwezige douches zijn 
uitgerust met een luxe 
thermostaatkraan waardoor u 
eenvoudig zelf de gewenste 
temperatuur kunt instellen. De 
wastafels en de ruime 
afwasplaatsen zijn voorzien van 
moderne mengkranen. 	


Ook aan de kleinsten onder ons is 
gedacht, door de aanwezigheid van 
speeltoestellen.	


We beschikken over een ruime toercaravan voor 2 personen. 
Te huren voor uzelf of voor uw vrienden die samen met u op 
onze camping willen verblijven.	


Een overdekte afgesloten fietsenstalling is aanwezig.	


in het kort . . . . 

De natuur ligt voor de deur met ruime bossen op 150 
meter afstand. Met veel recreatie in de directe 
omgeving is onze camping een ideaal verblijf voor 
jong en oud.	


Cittaslow - Groente bij ‘t Boerke 

Cittaslow is een keurmerk voor gemeenten. Het 
beschermt en bevordert o.a. de productie van 
streekproducten die hun wortels in de lokale of 
regionale cultuur en traditie hebben. Dit kunt u zelf 
aan den lijve ondervinden tijdens het verblijf op onze 
camping.  Voor een echt cittaslow gevoel kunt u 
terecht bij de plaatselijke groenteboer met verse 
producten van eigen land. 	


Door de week geopend van 1 tot 6 uur en op 
zaterdag geopend van 9 tot 4 uur. Op woensdag is hij 
gesloten.  	


Oudheidkundig Streekmuseum 

Het Streekmuseum Alphen is gevestigd in het uit 
1820 daterende voormalige NH kerkje. Het museum 
toont vondsten uit de prehistorie, de Romeinse en de 
Merovingische tijd. Daarnaast is er een verzameling 
kleding, merklappen, mutsen en gereedschap uit 
looierij, schilderswinkel en 
timmerwerkplaats te zien. Op de 
bovenverdieping staat een groot 
torenuurwerk uit 1910 en een 
verzameling devotionalia. Ook 
vindt u er uitgebreide informatie 
over de eveneens te bezichtigen 
grafheuvels op Kwaalburg en het 
pestkerkhof op Boslust. De toegang is gratis.	


eenmalige activiteiten 

In augustus wordt de jaarlijkse boerendag gehouden 
welke vol staat van oude ambachten en machines.

Kortom, heerlijk genieten 
in een mooie  en rustige 

omgeving.

reguliere activiteiten

Historische 
kilometer

Voor exacte 
tijden navragen 
bij de camping

Oudheidkundig 

Streekmuseum

Dinsdag 10-12u, 
Donderdag en in 
Juli & augustus 
elke zondag van 
13:30 tot 16:30u

Bekijk onze website of breng 
eens een bezoek aan onze camping


