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Omringd door bos en landelijke rust schittert Recreatiepark TerSpegelt in het  

Brabantse land. Deze luxe camping ligt zeer toepasselijk in de streek van  

‘De Acht Zaligheden’. Want zalig is het er zeker.

Tekst: Marc Erwich 

Fotografie: Recreatiepark TerSpegelt

Gezinsparadijs in de 
Brabantse Kempen

RecReatiepaRk  
teRSpegelt

teRSpegelt kampeRen

‘Jullie zoeken toch een leuke plek om met de 
kinderen te kamperen?’ Mijn vraag wekt di-
rect de interesse van mijn buren. ‘Klopt, weet 
je iets leuks?’ De glinstering in de ogen van 
de buuf verraadt haar enthousiasme. ‘Nou, ik 
denk het wel. Niet te ver, voor de jeugd van 
alles te beleven en ook wel wat luxe; zoiets 
willen jullie toch?’ Ook manlief spitst nu zijn 
oren, ze zoeken immers al weken. Met wat 
tromgeroffel bouw ik de spanning een beetje 
op en spreek dan de verlossende woorden: 
‘Google maar eens op Recreatiepark TerSpe-
gelt.’ 

'Er is bijna te veel te doen’

Ik heb de zin amper uitgesproken of mijn bu-
ren schieten achter de laptop. Druk klikkend 
bekijken ze de site (www.terspegelt.nl). 
Chantal wijst haar man op enkele zaken die 
haar wel bevallen. ‘Moet je horen. De cam-
ping ligt in het bosrijke Eersel in de Brabant-
se Kempen en scoort maar liefst vijf sterren. 
Staat bekend om het comfort en de luxe. En 
er is van alles te doen voor de kinderen, jong 
én oud.’ 
Bart kijkt me vragend aan. ‘Klopt dat?’ Met 
drie druktemakers in de leeftijd van 7, 10 en 
15 jaar een belangrijk, en vaak wat lastig 
punt. Gelukkig kan ik zijn zorgen wegnemen. 
‘Helemaal. Er is bijna te veel te doen. Mis-
schien overdrijf ik wat, maar er is echt volop 
vermaak: van de allerkleinsten tot tieners. 
Daarvoor hebben ze speciale kidsclubs voor 
kinderen van 3 t/m 7 jaar en van 8 t/m 12 jaar 
met uitgebreide activiteitenprogramma’s. 
Voor pubers is er Club Chill; heel cool.’
Chantal lijkt al in no-time de vele mogelijkhe-
den te kennen. ‘Kijk, Fay (7) kan bijvoorbeeld 
mee doen aan ‘De Grote Sprookjestocht’, dan-
sen tijdens de SterrenDisco of met mij op 
moeder-meidenmiddag. Ons stoere ventje 
(Tim, 10) vindt het vast heel gaaf om van de 
tokkelbaan te gaan of te BMX’en op de fiets-

crossbaan. En Huub (15) wil er waarschijnlijk 
nooit meer weg; zoveel organiseren ze voor 
tieners.’ 

Blobben, bandraften  
en het SterrenStrand

De voorpret bij de buren barst helemaal los 
als de kinderen nieuwsgierig een kijkje ko-
men nemen. ‘Vet!’, roept Huub als hij foto’s 
van de ‘Blob’ ziet. ‘Dat ken ik van het tv-pro-
gramma Wipeout. Iemand springt dan van 
een paar meter hoogte op een groot opblaas-
kussen, zodat de ander die op het uiteinde 
ligt, het water in wordt gelanceerd. En dat 
bandraften achter de speedboot ga ik ook ze-
ker doen.’ Tim ziet zichzelf al survivallen op 
het ChallengeParcours, een spannende hin-
dernisbaan met volop actie. Fay is al helemaal 
wild van het SterrenStrand, het overdekte 
zwem- en speelparadijs. Vooral het klim- en 
klauterkasteel trekt haar aandacht. Snelheids-
duivel Tim is geïnteresseerder in de speedtest 
op de grote glijbaan. ‘Wedden dat ik het  
record van de dag glij?’

Slecht weer bestaat niet

Met lichte stemverheffing maant Chantal de 
opgewonden standjes tot rust. ‘Als jullie wat 
stiller zijn, kan ik ook horen of de buurman 
nog wat tips heeft.’ Vijf paar ogen kijken me 
verwachtingsvol aan. ‘Genoeg’, antwoord ik. 
‘Voor de waterratten heb ik goed nieuws: er 
zijn maar liefst drie waterplassen, waarvan 
eentje ter grootte van zo’n 20 voetbalvelden. 
Dus bij mooi weer weet je het wel.’
‘En wat als het weer even niet meewerkt?’, 
vraagt Bart. ‘Slecht weer bestaat niet op  
TerSpegelt’, antwoord ik zichtbaar tot zijn 
verrassing. ‘Want dan ga je gewoon lekker 
zwemmen, bubbelen en glijden in het ver-
warmde bad van het SterrenStrand. Of laat de 

camping  
van het JaaR

Recreatiepark Ter-
Spegelt is tijdens 

het jaarlijkse 
Campinggala in 
januari verkozen 
tot ‘ANWB Cam-
ping van het jaar 

voor gezinnen met 
tieners’. Het ju-
ryoordeel: ‘Met 

alle voorzieningen 
en activiteiten 
scoort camping 

TerSpegelt hoog 
onder gezinnen 

waar tieners mo-
gen uitmaken hoe 
en waar ze willen 

kamperen.’
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kinderen lekker klussen in De Werkplaats, 
een plek waar je zelfs waterraketten kunt 
bouwen.  
En Huub, jij chillt misschien liever in de  
HangOut. Beetje gamen, internetten,  
DJ spelen; klinkt goed toch?’
 
Familieplezier

‘Volgens mij zijn we die drie de hele tijd 
kwijt’, zegt Chantal als de kinderen met veel 
kabaal naar hun kamers zijn gegaan. ‘Ach, als 
ze het maar naar hun zin hebben’, reageert 
Bart. ‘En bovendien zag ik dat er genoeg te 
doen is voor het hele gezin. Fietsen door de 
Kempen, midgetgolf, tennis; er is zelfs een 
OutdoorCinema met een megabioscoop-
scherm!’
‘Er liggen ook meerdere pretparken in de 
buurt’, vul ik aan. ‘Beekse Bergen, Efteling, 
Toverland … En daarnaast barst het van de 
horecagelegenheden: van snelle snacks tot 
bourgondisch dineren. Het nieuwe restaurant 

glamping
De familiecamping 
telt ruim 500 kam-

peerplaatsen en 
heeft deze inge-
deeld in klein-

schalige 
kampeervelden, 

veelal gelegen aan 
het water. Liever 
de gezelligheid 

van een camping 
combineren met 
de luxe van een 
huis? Dan heb je 

keuze uit een ruim 
aanbod van 

huuraccommoda-
ties. En spiksplin-

ternieuw: de 
OutbackLodge en 
LakeviewLodge. 

Deze mooie tenten 
hebben een eigen 
houten terras met 

loungebank en 
zijn van alle ge-

makken voorzien.

geen kindeRen?
TerSpegelt is ook zeer geschikt voor kam-
peerders die op zoek zijn naar ontspan-
ning, ruimte en rust. De camping is ruim 
opgezet en heeft veel plaatsen met veel 
privacy. Sla een balletje op de all weather 
tennisbaan, werp je hengel uit in de re-
creatieplas, speel een potje jeu de boules 
of ga op ontdekkingstocht door de Bra-
bantse Kempen: er is van alles te doen. 

De Keizer eten & drinken is in december zelfs 
verkozen tot mooiste restaurant van Neder-
land.’ Mijn buren - type gevorderde kampeer-
ders – zijn overtuigd. Chantal schuift het 
pijltje naar de boekingsknop. ‘Toch jammer 
dat er maar 24 uur in een dag zitten.’ •


