
 KAMPEERWEEKEND 

Regio: Antwerpse Kempen 

Organisatie: Door Jacobs 
 __ 

Dagafstand:  ± 80 km 

Hellingen:  verwaarloosbaar 

Kwaliteit van het wegdek:  meestal verhard 

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD:  enige oefenig is aangeraden 

 _____________________ 

Beknopte beschrijving tocht. 

Tijdens dit weekend met de langste dagen en de kortste nachten zijn we te gast bij Door Jacobs. Het kunnen dus 
lange avonden en korte nachten worden. 

Hij woont in Kessel vlakbij Lier. Hij begeleidt ons 2 fietsdagen aan een rustig tempo doorheen de Antwerpse Kempen. 

Net voor de grote vakantie is het tevens het ideale moment om alle materiaal – zowel fiets als kampeermateriaal - te 
testen.  

 

Wat bieden we aan: 

 We logeren met ons tentje in de ruime tuin van Door Jacobs. Bij regenweer kunnen we onder een ruim 
afdak eten. Bij hoge temperaturen mogelijkheid om in een zwemvijver af te koelen.  

 We laten ons begeleiden door Door in zijn Antwerpse Kempen vanuit Kessel bij Lier. 

 We koken ons potje zelf. Onze gastheer zorgt wel voor soep ’s avonds en koffie/thee ’s morgens. Dichtbij 
kunnen we wel inkopen doen.  

Programma: 

Vrijdag 16 juni 2023: 

Vanaf 17.00 zijn we welkom bij Door. 

Zaterdag 17 juni 2023: 

Rustige dagfietstocht van zowat 80 km.  

Zondag 18 juni 2023: 

Rustige dagfietstocht van zowat 80 km. 
 
Kostprijs: 4 €. als bijdrage voor De Vakantiefietser. Vrijwillige bijdrage voor warme drank/soep ter plaatse te regelen.  

Inschrijven: 

Leden van ‘De Vakantiefietser’ maar ook niet-leden kunnen inschrijven via de webshop op de website. 
Best tijdig in te schrijven, het aantal plaatsen is beperkt tot 20 personen! 
 
Wie ingeschreven is, krijgt tijdig nog wat details met adres van verblijfplaats en meer details van de tochten.  
Meer informatie gewenst, neem contact op met  tuinwerkendoorjacobs[at] hotmail.be 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
°° Voor je veiligheid draag je een helm, dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. 
°° De Vakantiefietser is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
°° Deze tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers. 

mailto:tuinwerkendoorjacobs@hotmail.be

