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Naar camping De Steenuil ga je voor de 
gemoedelijke sfeer en het eeuwige geduld 
van boer Willem. Hij neemt de kinderen 
namelijk elke ochtend mee om de dieren 
te verzorgen. En ook de rest van de 
dag mogen ze de stallen inlopen om te 
kijken bij de koeien, kalfjes, ezels, geiten, 
alpaca’s en konijnen. Welk kind vindt dit 
niet fantastisch?

 kleine camping 
 boerderijcamping 

 autovrij 
 dieren verzorgen 

 leuk tot 10 jaar 
 binnenspeeltuin 

 horeca 
 huuraccommodaties 

 tarief hoogseizoen €€ 
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DIEREN, DIEREN, DIEREN
Naast de camping ligt de speelboerderij 
van De Steenuil. Hier komen ook dag-
jesmensen en je hebt er als camping-
gast vrije toegang tot. De speelplek is 
mega uitgebreid met een binnenspeel-
tuin, modderveld, skelterbaan, speel-
kussens, een tractor om op te klimmen, 
een voetbalveld en natuurlijk de stallen 
met de dieren. Skelters en fietsjes mo-
gen kinderen gewoon pakken en ook 
de stallen kun je zo in. Wij vonden het 
heel fijn dat dit zo vrij kon. Bezoekers 
van de speelboerderij mogen niet de 
camping op, dit is een afgesloten deel. 
Iedere avond is er een verrassingsacti-
viteit voor de campinggasten: van alpa-
ca’s borstelen tot ponyrijden en bingo.

MEDITEREN
Voor volwassenen worden er medita-
ties georganiseerd en er is een natuur-
wandeling op het terrein langs eetbare 
planten en bloemen. 

Favoriet bij 
de kids:

Boer Willem 
helpen 
met het 

verzorgen 
van de 

dieren en je 
tractor-

bewijs halen
Op deze gemoedelijke camping met 
veertig plekken waan je je even boer 
of boerin. Om kwart voor negen start 
boer Willem met voeren. Alle kinderen 
verzamelen dan bij de koeienstal en 
krijgen een kruiwagen om hooi of maïs 
naar de dieren te brengen. Na een uur 
zijn ze klaar en komen ze terug naar de 
tenten. Daar spelen ze vrolijk verder en 
zit jij als ouder helemaal ontspannen. 
Zeker op het speciale kinderveld met 
trampolines, zandbak, speeltoestellen 
en glijbaan. Want daar heb je altijd zicht 
op je kids. Dat de camping helemaal 
afgesloten is met poorten, er geen wa-
ter is en geen auto’s mogen rijden geeft 
een extra veilig gevoel. 

HUURACCOMMODATIES
Bij De Steenuil huur je een belltent met 
eigen tuintje met zandbak, speelhuis en 
picknicktafels. Met een tweepersoons-
bed en twee losse matrasjes is de tent 
geschikt voor vier personen.

BIJ DE BOER
Camping De Steenuil ligt tussen de 
weilanden in Het Groene Woud in 
Noord-Brabant. In de omgeving vind je 
de natuurgebieden Kampina, De Mor-
telen en de Oirschotse Heide. In tien 
minuten fietsen ben je in Oirschot met 
een historische dorpskern en restau-
rants, winkels en terrasjes.

TIP -------Neem een overall en kaplaarzen mee voor 
de kids
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IJsje eten in Oirschot
Struin lekker door het 
dorp en eet hier een ijsje 
bij De Dames of ga er op 
dinsdag heen als er markt 
is op het kerkplein. 
------------------------------------
Kampina
Natuurgebied Kampina 
bestaat uit heide, dennen-
bossen en vennen. Start 
je wandeling bij Meneer 
Van Eijck, een grand-café 
met speeltuin voor de 
kinderen. 

------------------------------------
Zwemmen
De Steenuil heeft geen 
zwembad, maar op drie 
kilometer van de camping 
vind je binnen- en buiten-
zwembad Laco. 
------------------------------------
Wandelen naar de oude 
eik
De camping organiseert 
wandelingen van 1 tot 2 
kilometer naar de oude 
eik. Het verhaal van deze 
boom lees je op de grote 

voorleesboeken. 
------------------------------------
Strandje
Voor waterpret ga je naar 
het strand van Aquabest, 
op 12 kilometer van de 
camping. Drink een drank-
je bij Beachclub Sunrise.

Omgeving De Steenuil | Noord-Brabant

Bezocht door: Joyce, Frank, Thijmen (3) 
en Lize (0)

 @familievanooijen
 

BINNEN SPELEN EN ETEN
Bij de speelboerderij hoort natuurlijk 
een restaurant en terras. Verwacht hier 
geen hippe toestanden. Je zit aan don-
kerhouten tafels met rood-wit geruite 
kleedjes. Binnen zit je rondom afge-
sloten speelgedeeltes en buiten heb 
je direct zicht op de speeltuin. De ene 
keer aten we hier een frietje, de andere 
keer een tosti of broodje. Wil je zelf 
eten maken? In de schuur staan fietsen 
die je kan meepakken om even naar de 
supermarkt te rijden. Verse broodjes 
bestel je de avond van tevoren.

VOOR WIE?
Voor gezinnen met kinderen tot een 
jaar of negen is dit een ideale plek. Veel 
activiteiten zijn vanaf vier jaar, maar 
dieren kijken is natuurlijk ook voor jon-
gere kinderen leuk. 

VOOR WIE NIET?
Op deze camping zijn er geen huurac-
commodaties, dus zonder eigen kam-
peermiddel kun je hier niet terecht. 
Verwacht ook geen glamping-ervaring 
of trendy horeca. 


