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Goed zijn voor onze gasten én voor onze medewerkers, 

dat staat bij ons hoog in het vaandel’, aldus John 

Keijzer. ‘Alleen zo ontstaat er een fijne sfeer, waarin mensen 

zich thuis voelen. Dat is ook wat onze ouders voor ogen 

hadden toen ze hier eind jaren 60 een familiecamping 

begonnen: een authentieke plek creëren midden in het 

Brabantse land, waar rustzoekers maar ook gezinnen met 

jonge of oudere kinderen optimaal kunnen genieten. Zij 

zagen daarnaast al heel gauw de gouden combinatie van 

heerlijk kamperen en allerlei vormen van waterrecreatie.’ 

Harry vult aan: ‘Inmiddels hebben we drie waterplassen en 

een groot overdekt speelparadijs met water en zand: 

SterrenStrand. Gasten kunnen dus onder alle weersomstan-

digheden lekker zwemmen en ook mensen uit de omge-

ving zijn van harte welkom. Door al dat water heeft het 

terrein een parkachtige uitstraling en er zijn veel plaatsen 

met een weids uitzicht over het water. Sowieso is de 

diversiteit aan kampeerplaatsen en huuraccommodaties 

groot. Kies je voor een bijzonder plekje aan de plas of toch 

liever voor wat meer gezelligheid op een van de veldjes 

midden op het terrein?’

Wie voor het eerst vakantie viert bij 
Recreatiepark TerSpegelt staat vaak 
versteld van de vele faciliteiten op het 
park, de natuurlijke ligging, het comfort, 

maar vooral ook van de gastvrije sfeer. Dit is voor veel mensen 
een reden om het niet bij één bezoek te laten. Voor de eigenaars 
John en Harry Keijzer is het creëren van een familiegevoel een 
belangrijke drijfveer.

TerSpegelt bruist!

Gastvrij TerSpegelt
Welkom

Onthaasten
In het Brabantse land

Het park
Ontdek TerSpegelt

Kampeerplaatsen
Kamperen in het groen

SterrenStrand
Alle dagen mooi weer!

LekkerBezig
Je vervelen op TerSpegelt? No way!

Chillen & ontspannen
Spanning & sensatie

Lekker eten
Bourgondisch TerSpegelt

Bijzonder overnachten
Glamping op TerSpegelt

BosVilla
Slapen in het bos

Culinair genieten
De Keizer eten & drinken

Puur natuur
De paden op, de lanen in...

Gevarieerd en luxe
Van een kleine familiecamping is TerSpegelt inmiddels uitgegroeid tot een 

gevarieerd en luxe recreatiepark, waar het gasten aan niets ontbreekt. In 

de vakanties is er volop vertier en een gezellige drukte; in het voor- en 

naseizoen is het park een ideale plek voor rustzoekers en jonge gezinnen. 

John: ‘Sinds zijn ontstaan is TerSpegelt steeds verder gegroeid. Weilanden 

werden waterplassen en alle bomen hier zijn een voor een aangeplant. En 

elk jaar proberen we het park nog beter te maken. We willen innovatief 

zijn, maar dan wel altijd met een hoge kwaliteit.’ ‘Gelukkig zitten we met 

onze ambities op één lijn’, vult Harry aan. ‘Zo gaan we ons de komende tijd 

nog meer richten op glamping met de nieuwe Fun-, Lounge- en Glamping-

Lodges! Onze leidraad bij alles wat we doen is duidelijk: wat goed is voor 

de camping, daar gaan we voor. En dat doen we met hart en ziel.

© 2019 Recreatiepark TerSpegelt
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Dit magazine is in opdracht van Recreatiepark TerSpegelt geproduceerd door Teo van Gerwen en Yvonne van Gestel 
Creatieve Concepten.
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5Onthaasten

Recreatiepark TerSpegelt ligt in de Brabantse Kempen, een schitterende 

streek waar je als gast helemaal tot jezelf kunt komen. Hier geen overvolle 

snelwegen en gehaaste automobilisten, maar landelijke rust, een 

bourgondische keuken, authentieke dorpen en gastvrije inwoners.

Museumtip!
Leuk voor een dagje uit: Kempenmuseum 

De Acht Zaligheden. Dit museum in Eersel 

geeft een beeld van leven, wonen en 

werken in de Kempen in de periode 

1850-1950. Door de leden van de ANWB is 

dit museum uitgeroepen tot ‘Leukste uitje 

van Noord-Brabant’.

Op bezoek bij de Teuten
Vroeger was de Kempen het thuisland van de Teuten: handelsreizigers die te 

voet hun waren en diensten aanboden in binnen- en buitenland. Zij waren 

behoorlijk rijk en lieten mooie huizen bouwen in de Kempen. Die zijn tot op 

de dag van vandaag te bewonderen, onder andere in het centrum van Eersel 

en in Bergeijk. Neem maar eens een kijkje in het Bezoekerscentrum 

Teutenhuis, gevestigd op de oudste plek van Bergeijk. Dit huis werd in 

de 18e eeuw gebouwd door een Teut.

Natuurpoorten
Sinds 2013 heeft Brabant een netwerk van Brabantse  

Natuurpoorten, die te herkennen zijn aan een vier meter hoge 

sleutel. Ze vormen het ideale startpunt om de natuur te 

ontdekken, te ontspannen of lekker actief buiten te zijn. 

Recreatiepark TerSpegelt heeft zo’n Brabantse Natuurpoort. 

Alle Natuurpoorten zijn onderdeel van het  

fiets- en wandelroutenetwerk en hebben een 

paneel met informatie over routes, natuur 

en cultuurhistorie in de omgeving. 

De Brabantse Kempen ligt ten zuiden van 

Eindhoven en Tilburg, tegen de Belgische 

grens aan. De streek kenmerkt zich door 

groene landgoederen, afgewisseld met 

paarse heidevlaktes en gele zandgronden. 

Voor toeristen zijn er volop mogelijkheden. 

Sportievelingen ontdekken de natuur te 

voet, per mountainbike of op de fiets; 

kunst- en cultuurliefhebbers kunnen hun 

hart ophalen in de diverse galeries, musea, 

kerken en monumenten. Natuurlijk strijk je 

onderweg neer op een van de vele 

terrassen, waar je gastvrij wordt ontvangen 

en kunt genieten van het bourgondische 

leven.

De Koperteut van Luyksgestel

De Contente Mens kijkt tevreden uit over de markt van Eersel

in het Brabantse land

De Acht Zaligheden
Breng bijvoorbeeld een bezoek aan de Acht Zalig- 

heden: een achttal karakteristieke dorpen in de 

Kempen met veel bezienswaardigheden. Vijf van 

deze zogenoemde ‘selligheden’ liggen in de 

gemeente Eersel. In het dorp Eersel zijn allerlei 

rondleidingen mogelijk, zoals een historische 

wandeling door de dorpskern of een 

culinaire trip over de nostalgische markt. 

Maak ook eens een uitstapje naar België 

en ontdek de bekende abdij van Postel. 

Geniet er van de huisgemaakte abdijkaas of 

het Postelse abdijbier. En de kinderen? Die 

smullen bij de zuiderburen natuurlijk van de 

echte Belgische frieten! 

Het oude Brabant
Nostalgie en tradities van 

de oude Brabantse 

zandgronden herleven op 

de zomerse braderie en 

kom je overal tegen in de 

verschillende streekmusea.

Oude Toren in Duizel De eeuwenoude Abdij van Postel



Voor- en naseizoen
Ook voor 55-plussers en jonge gezinnen valt er op TerSpegelt buiten 

de schoolvakanties veel te beleven. Zo worden er bijvoorbeeld 

zwemochtenden georganiseerd. Trek je liever zelf je plan? Verken dan 

het schitterende Brabantse land te voet of op de fiets, trek je baantjes 

in het overdekte zwembad of gooi een balletje op de jeu-de-boules 

baan. Visliefhebbers gooien hun hengel uit in de recreatieplas, waar je 

ook relaxed kunt waterfietsen.

 

Het park

Vakantie vieren op Recreatiepark TerSpegelt valt bij iedereen in de smaak. 

Rustzoekers kiezen een mooie plek in het groen, mensen die op zoek zijn naar 

meer vertier zitten graag dicht bij de diverse recreatiemogelijkheden.

Juist de afwisseling tussen rust en recreatie maakt Recreatiepark TerSpegelt uniek in zijn soort. Door de 

bosrijke omgeving en het ruim opgezette, groene terrein oogt het nergens druk, terwijl er toch voor jong 

en oud veel te beleven is. Jonge kinderen zijn uren zoet in de grote speeltuin of in het overdekte 

SterrenStrand, waar ze spelen in het zand, klimmen en klauteren, of een verfrissende plons in het 

verwarmde zwembad nemen. Bij mooi weer zijn de stranden aan de twee zwemplassen favoriet. Stoere 

tieners gaan BandRaften achter een snelle speedboot, met de lange tokkelbaan over het water of laten 

zich lanceren vanaf de Blob. 

Kamperen in ’t kort
✔ Ruime kampeerplaatsen

✔ Midden in de natuur

✔ Plaatsen met privésanitair

✔ Gevarieerde huurmogelijkheden

✔ Volop recreatie voor jong en oud

✔ Speciale veldjes voor jonge gezinnen

✔ Goede horecavoorzieningen

✔ SterrenStrand, overdekt zwem- en speelparadijs

✔ Huisdieren niet toegestaan

Kamperen en huuraccommodaties
Op Recreatiepark TerSpegelt kunnen kampeerders 

kiezen uit basisplaatsen, comfortplaatsen, luxe 

plaatsen en plaatsen met privésanitair. Deze zijn 

mooi gelegen met veel privacy of liggen juist op 

een gezellig veldje. Er zijn ook speciale kinder- 

velden voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 6 

jaar. Wie liever geen eigen tent, caravan of camper 

meeneemt, kan terecht in een van de diverse 

huuraccommodaties van TerSpegelt: van een 

VerandaChalet, LoungeCabin of TipiTent tot een 

originele OutbackLodge of idyllisch gelegen 

WaterLodge en LakeviewLodge.

Eten en drinken
Ook aan horecavoorzieningen geen gebrek bij TerSpegelt. 

Geniet bij Strandpaviljoen De Wijde Blick van een heerlijke 

lunch of borrelplateau. ’s Avonds zorgt de kok voor een 

betaalbaar diner, maar iets afhalen bij LekkerMakkelijk of 

LekkerSnacken kan natuurlijk ook. In het sfeervolle restaurant 

De Keizer eten & drinken staan gerechten met verse (streek)

producten op de kaart. La Cantina is de plek voor een potje 

poolen, darten of een drankje aan de bar. En tieners? Die gaan 

feesten in het Après Ski Café. Tijdens schoolvakanties verandert 

dit café overdag in een coole HangOut. 

✔Benieuwd naar Recreatiepark TerSpegelt? Kijk dan op 

terspegelt.nl/magazine voor een uitgebreide plattegrond.

Ontdek TerSpegelt
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✔

Wie met de eigen tent, caravan of camper komt, kan kiezen uit  

verschillende plaatsen. Met een basisplaats heb je al een plek van  

80 m2 en elektriciteit. Heb je behoefte aan nog meer ruimte en eigen 

wateraanvoer en -afvoer, dan kies je voor een comfortplaats of voor een 

luxe plaats aan het water. Voor iedereen is er dus wel een plek die past 

bij de persoonlijke kampeerwensen en het budget. Wil je daarnaast 

meer privacy en je eigen sanitaire voorzieningen? Veel kampeerplaatsen 

langs het water beschikken over een douche en toilet.

Veel ruimte 
Wat bijna alle plekken met elkaar gemeen hebben, is dat auto’s niet op 

de velden zelf staan, maar net iets daarbuiten worden geparkeerd. Zo 

heeft iedereen de auto wel bij de hand, maar blijft er op de velden 

lekker veel ruimte over om vakantie te vieren. Heerlijk, want vaak wordt 

hier volop gespeeld, met elkaar of op de speeltoestellen. Kom je met 

kinderen naar TerSpegelt, dan begint de vakantiepret dus al zodra ze  

de tent, caravan of camper uit stappen. En wist je dat er voor gezinnen 

met kinderen van 0 t/m 6 jaar ook speciale veldjes zijn met in het 

midden een zandbak én speeltoestel? Terwijl de kleintjes hier lekker 

spelen, kun je als ouder ontspannen lezen, een drankje drinken en 

heerlijk genieten bij je tent of caravan. Als je online reserveert, kun je zelf 

zien welke kindervelden er zijn en waar nog plaatsen beschikbaar zijn. 

Let wel: alles mag en niets moet; het is tenslotte vakantie. 

5-sterrensanitair 
Zoals je bij een camping met 5 sterren mag verwachten is het sanitair 

schoon, ruim van opzet en goed onderhouden. Ook prettig: er zijn 

speciale faciliteiten voor gezinnen met jonge kinderen. Bijvoorbeeld 

kindertoiletten met halfhoge deuren, waardoor je makkelijk een oogje 

in het zeil kunt houden, maar ook wastafels en badjes voor de 

allerkleinsten. 

Waar je uiteindelijk ook staat, iedereen kan gebruikmaken van alle 

faciliteiten die het park te bieden heeft. En dat zijn er nogal wat. Jong 

of oud, groot of klein, zin in actie of juist behoefte aan rust: op 

TerSpegelt komen werkelijk alle gasten aan hun trekken. 

Kampeerplaatsen

Hulp nodig? 
Laat je door de medewerkers van TerSpegelt helpen 

bij het kiezen van de juiste kampeerplaats. 

Bel: 0497-512016.

Kamperen op TerSpegelt

✔ Keuze uit ca. 500 kampeerplaatsen 

✔ Basisplaatsen, comfortplaatsen, luxe plaatsen

✔ Sommige plaatsen hebben eigen sanitair

✔ Uitgebreid activiteitenprogramma voor alle leeftijden 

✔ Buiten zwemmen in een van de recreatieplassen

✔ Binnen zwemmen en spelen in SterrenStrand, met verwarmd zwembad 

✔ Diverse restaurants en horecagelegenheden 

✔ Wifi (gratis op verschillende locaties)

✔ Titel ANWB Top Camping dankzij maximale score van 5 sterren 

Meer weten over de verschillende kampeerplaatsen? 

Kijk dan op terspegelt.nl/magazine en reserveer alvast 

je favoriete plaats.

Kamperen in het groen
Kampeer je graag aan het water, tussen het groen of juist dicht bij een sanitairgebouw?  

Bij Recreatiepark TerSpegelt kan het allemaal, want met ruim vijfhonderd plaatsen is er volop 

keuze. De medewerkers van TerSpegelt helpen je graag om de beste plek voor jou te kiezen.
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De Sterren van TerSpegelt

Ook de vijf sterren van Terspegelt zijn te vinden in SterrenStrand. 

Het grote klim- en klauterkasteel is namelijk van Freule, en Timo 

heeft hier zijn eigen voetje-van-de-vloer-pad. De allerkleinsten 

kunnen spelen in het tuintje van Bloos en in de relaxhoek van 

Hendrik staan picknicktafels om iets te drinken. In Zilva’s Haven 

kun je LekkerSpelen met water en zand, maar wie durft gaat op 

zoek naar het ondergrondse labyrint. Je moet zelf de uitgang 

ontdekken en dat is niet altijd even makkelijk. Spannend is het  

in ieder geval wel. Ook worden er in SterrenStrand regelmatig  

activiteiten georganiseerd. Het is er dus niet alleen alle dagen  

mooi weer, maar er is ook altijd wat te doen! 

SterrenStrand

Bij SterrenStrand is aan iedereen gedacht. Zo kunnen de 

allerkleinsten heerlijk kliederen met water en zand, terwijl 

stoere kids zich uitleven op de klimwand. Uiteraard kan er ook 

volop worden gezwommen. Naast het natuurwater rondom het 

kasteel is er een verwarmd, overdekt zwembad waar je naar 

hartenlust kunt zwemmen, bubbelen en glijden. Baby’s en 

peuters hebben hun eigen zwembad, zodat iedereen lekker 

zijn gang kan gaan. En de ouders? Die kunnen mee het water 

in of nemen een momentje voor zichzelf in een van de relaxte 

zithoeken die SterrenStrand rijk is. 

Van alle gemakken voorzien

SterrenStrand is voor alle gasten van TerSpegelt vrij toegankelijk. 

Op het terras kun je terecht voor ijsjes, drankjes en andere 

versnaperingen. Ook is er gratis wifi, dus de tablet en laptop 

kunnen eventueel mee. 

Buiten zwemmen

Is het mooi weer? Ga dan zwemmen in de zwemplas naast 

SterrenStrand. Deze plas is lekker overzichtelijk, heeft een mooi 

zandstrand en een ligweide. In de zwemplas is een grote waterglij-

baan, een familieglijbaan en waterfontein. De andere recreatieplas 

(van 12 hectare) leent zich uitstekend voor allerlei vormen van 

watersport. Neem dus je surfplank, luchtbed of roeiboot gerust mee. 

✔Meer informatie en foto’s van SterrenStrand vind 

je op terspegelt.nl/magazine

Alle dagen mooi weer!
Hoeveel zwembaden je ook van binnen hebt gezien, wie SterrenStrand voor het 

eerst bezoekt, weet niet wat hij ziet. Er ligt echt zand, in het midden staat een 

groot kasteel, er is volop water en dat alles is overdekt met een transparant dak. 

Eén ding is meteen duidelijk: hier is het alle dagen mooi weer! 
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Je vervelen op 
TerSpegelt? No way!

✔

Pretparken 
In de buurt van TerSpegelt liggen meerdere pretparken, 

ideaal voor een dagje uit. Handig: bij de receptie van 

TerSpegelt koop je alvast entreekaartjes, vaak met een 

leuke korting. Hier een paar tips: 

✔ Beekse Bergen – 30 minuten rijden

✔ Bobbejaanland – 30 minuten rijden

✔ Toverland – 40 minuten rijden

✔ Efteling – 45 minuten rijden

✔ Plopsa Indoor Hasselt – 50 minuten rijden

LekkerBezig

Kinderen kunnen op TerSpegelt hun hart ophalen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd 

voor de vijf Sterren van TerSpegelt: Bloos, Hendrik, Timo, Zilva en Freule. Maar vergeet ook 

het klussen in De Werkplaats, BMX’en op de PumpTrack en het tokkelen niet.

Op TerSpegelt worden het hele seizoen tal van activiteiten voor 

kinderen georganiseerd. Kinderen tot een jaar of acht zullen de 

Sterren Bloos en Hendrik hierbij zeker ontmoeten. Bloos is een 

vrolijke en lieve aardbeienplant, Hendrik een maffe vogelverschrikker 

die haar beschermt. Maar of dat altijd lukt? Ze kunnen in ieder geval 

niet zonder elkaar en dankzij dit duo is er altijd van alles te beleven. 

Zo is er het PoppenKast-eel en de Verhalenbus voor de allerklein-

sten, maar ook met Hendrik kun je vele avonturen beleven. Wie van 

actie houdt, komt naar de SterrenDisco.

Stoere activiteiten
Naast de activiteiten met de Sterren is er voor kinderen van acht tot 

twaalf jaar nog veel meer te doen op TerSpegelt. 

Kom LekkerZwieren op de dubbele Tokkelbaan, maak je extra mooi 

bij de PimpHoek, laat je uitdagen op de PumpTrack of bedwing de 

klimwand. Ook in het najaar (en de herfstvakantie) zijn er veel 

activiteiten, waarbij kinderen stoere avonturen kunnen beleven.  

Meerdere sporten beoefenen op één veld, dat kan op het sportieve 

SportPlein! Ga lekker voetballen, basketballen, tennissen of doe 

mee met ArcheryTag of KnotsHockey! Er worden voortdurend 

nieuwe activiteiten georganiseerd, maar gelukkig ben je dankzij de 

handige TerSpegelt App altijd op de hoogte van wat er allemaal te 

doen is. Dus je vervelen op TerSpegelt? No way!

Speciaal voor kinderen
Er valt veel te doen, te zien en te
beleven op TerSpegelt. 
Een greep uit de activiteiten:
 
SterrenKids
LekkerKnutselen
PoppenKast-eel
Theater De VerhalenBus
SterrenShowHut
Klussen met Sterren
SterrenDisco
Avontuur in de KinderBoerderij

LekkerBezig
KnotsHockey
WaterGames
De PimpHoek
PumpTrack
OnderWaterHockey
Tokkelen
BandRaften
ArcheryTag
Klussen in de WerkPlaats
BosSpelen

 Download voor het 

complete en actuele overzicht van 

activiteiten de gratis TerSpegelt 

App, verkrijgbaar in iPhone- en 

Android-versie. 

✔
Meer weten over de Sterren of 

het activiteitenoverzicht? 

Kijk op terspegelt.nl/magazine.
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✔

HangOut en OutdoorCinema
Uiteraard is er ook tijd en ruimte om te chillen. Tijdens school-

vakanties kun je in de HangOut lekker gamen of zelf muziek 

draaien, hier is ook gratis wifi. En ’s avonds? Dan gaan ze met 

hun vakantievrienden naar een vette themaparty in het Après 

Ski Café. Afhankelijk van het seizoen en het weer worden er 

verspreid over het terrein vele andere activiteiten georganiseerd. 

Een potje ArcheryTag bijvoorbeeld. Ook wordt er ’s avonds 

geregeld een megagroot bioscoopscherm opgezet, zodat je 

samen buiten film kunt kijken.

Chillen & ontspannen
Download de gratis TerSpegelt App 

met het actueel recreatieprogramma, 

de mogelijkheid een eigen boekje 

samen te stellen, openingstijden  

en de TerSpegelt-plattegrond.

De Blob 
De Blob is ontzettend populair. 

Simpel gesteld word je vanaf een 

enorm opblaaskussen het water in 

gelanceerd. Terwijl er iemand op  

het ene uiteinde van het kussen ligt, 

springt een ander vanaf 5 meter 

hoogte zo hard mogelijk op het 

andere uiteinde: de lancering is  

een feit! Wie dit durft, krijgt eerst 

beschermende kleding 

aan en er is ook 

altijd begeleiding 

aanwezig.

TerSpegelt staat bekend als een echte tienercamping en het is dan ook niet 

voor niets dat het recreatiepark onlangs door de ANWB is uitgeroepen tot 

‘Camping van het Jaar’ in de categorie mooiste camping voor gezinnen met 

tieners. Er is voor die leeftijdsgroep – net als voor jongere kinderen – een 

speciaal activiteitenprogramma met onder meer een nachtelijke oriëntatie-

tocht en Dropping. Sportieve durfals laten zich uitdagen op de PumpTrack en 

halen hun hart op met BandRaften, waarbij ze op een rubberband achter 

een speedboot over het water denderen. Ook de Blob is niet voor watjes. 

Tieners kunnen namelijk op het immense springkussen in de plas klimmen 

en zich laten lanceren. 

✔Benieuwd naar de Blob en het BandRaften? 

Kijk op terspegelt.nl/magazine en boek een superstoere vakantie!

Spanning & sensatie
Ook tieners hebben op TerSpegelt een toptijd, want als ouders zich ontspannen bij 

de tent of caravan, gaan zij lekker hun eigen gang. Zo kunnen ze relaxed chillen in 

de HangOut, BandRaften of zich laten lanceren vanaf de Blob. Is dat cool of niet?
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Uitgebreide kaart
De kaart is zeer gevarieerd. Overdag 

kun je kiezen uit een keur aan tosti’s, 

broodjes, uitsmijters, soepen en salades. Wie 

aanschuift voor het diner, kan genieten van 

klassiekers als biefstuk, schnitzel, fish and 

chips of saté, maar ook van een wekelijks 

wisselend menu. En de kinderen? Die 

bestellen een zelf te versieren pannenkoek 

of kiezen voor een gerecht met frietjes en 

vermaken zich daarna in de speelhoek of de 

kinderbioscoop, zodat de ouders nog lekker 

lang kunnen natafelen.

Lekker eten

Aan horecagelegenheden geen gebrek op Recreatiepark TerSpegelt. Neem 

bijvoorbeeld eens een kijkje bij Strandpaviljoen De Wijde Blick, dat garant staat 

voor bourgondisch genieten met het hele gezin.

Met zijn trendy inrichting en prachtige uitzicht zou Strandpaviljoen De Wijde Blick niet misstaan in een van 

de populaire badplaatsen aan de Nederlandse kust. Maar nee hoor, je vindt het restaurant gewoon op 

Recreatiepark TerSpegelt. Blikvanger is het grote terras, met een mooi uitzicht over twee van de drie 

recreatieplassen. Hier kunnen ouders genieten van een kopje koffie met gebak en toekijken hoe hun 

kinderen tokkelen of zich laten lanceren door de Blob. Een groot deel van het terras is overdekt en 

verwarmd, maar een plekje buiten bij de houtkachel zoeken kan natuurlijk ook. 

Nog meer 
lekker eten

Naast Strandpaviljoen De Wijde Blick 

kun je bij LekkerMakkelijk terecht voor 

heerlijke versbereide pizza’s, Slush 

Puppies, softijs en milkshakes.  

En heb je geen zin om te koken? Bij 

LekkerSnacken kun je terecht voor de 

lekkerste frietjes en hamburgers. Je  

kunt er online bestellen en betalen via 

lekkersnacken.terspegelt.nl, lekker 

handig toch!   

Wie zin heeft in een culinaire avond, 

brengt een bezoek aan restaurant De 

Keizer eten & drinken, bij de ingang  

van TerSpegelt.  

Liever alleen wat drinken, strijk dan 

neer bij La Cantina. Tieners kunnen 

lekker feesten in het Après Ski Café.

Benieuwd naar Strand-

paviljoen De Wijde Blick? 

Ga dan naar terspegelt.nl/

magazine.

✔
Bourgondisch TerSpegelt
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Wist je dat...
we nu ook pizza’s  

en friet bezorgen!



Bijzonder overnachten

Wil je wel kamperen, maar heb je geen eigen tent of caravan? Dan is het  

de hoogste tijd voor een portie glamping. Kies voor een Australische 

OutbackLodge Comfort of voor een unieke WaterLodge óp het Water.  

Wakker worden in de Malediven van Eersel moet je een keer gedaan hebben!

De achterliggende gedachte bij glamping is eenvoudig: wel de lusten, maar niet de 

lasten van kamperen. Even geen gesjouw met een tent en alles wat daarbij komt 

kijken. Nee, gewoon simpelweg kleren en toiletspullen inpakken en je intrek nemen in 

een compleet ingericht kampeerverblijf. Op TerSpegelt kan dit avontuurlijk, romantisch 

of gezellig: aan jou de keus. 

Huur ook je badlinnen en keukenlinnen bij TerSpegelt, 

dan hoef je dat niet zelf mee te nemen. 

Boek nu! 
Boek een glampingweekendje weg met vrienden  

of familie. Wedden dat ook je vrienden die eigenlijk 

niet van kamperen houden enthousiast zijn?

Glamping op TerSpegelt 

WaterLodges  
De super-de-luxe WaterLodges zijn uniek gelegen op een plateau 

boven het water. Met twee verdiepingen, een sfeervol interieur, 

douche, toilet en vaatwasser staan deze achtpersoons-

lodges garant voor een comfortabel weekendje weg of vakantie. 

Op je houten terras met eigen aanlegsteiger, of relaxend in een 

hangmat boven het water geniet je samen van het uitzicht over de 

recreatieplas. Ook met kinderen is een WaterLodge een aanrader.

Voor de WaterLodges hebben we met trots  
de Vakantiebeurs Award in ontvangst genomen  
en waren we bovendien genomineerd voor 
Camping van het jaar in de categorie camping 
met de mooiste huuraccommodaties.

Puur en duurzaam
Dat pure past helemaal in de stijl van De Keizer, want in de 

keuken wordt met mooie en duurzame producten gewerkt. Het 

restaurant wil zijn gasten écht verrassen. De wereld is een dorp 

geworden en dat zie je terug op de menukaart. Daarop staan 

gerechten uit de hele wereld, gecombineerd met streekproducten. 

En ook voor kinderen staat er allerlei lekkers op het menu.

Het interieur van De Keizer eten & drinken heeft een warm en 

robuust karakter en is al net zo smaakvol en verrassend als de 

kaart. In de serre kun je heerlijk borrelen aan hoge tafels, aan de 

zijkant is een stijlvolle veranda met open haard en ’s zomers kun 

je op het terras eten. En dan hebben we het nog niet eens over 

het restaurant zelf, de grote gezellige tafel waar achttien personen 

aan kunnen zitten en de tuinkamers voor feesten en partijen.

Iedereen voelt zich thuis
Dankzij de gevarieerde kaart en de verschillende ruimtes voelt 

eigenlijk iedereen zich thuis bij De Keizer eten & drinken.  

Van gezinnen die aanschuiven voor het diner tot stellen die alleen 

lekker willen borrelen. Er komen veel gasten uit de omgeving, maar 

ook de campinggasten van TerSpegelt weten dit bourgondische 

restaurant te vinden. Kom het gewoon eens ervaren!

Culinair genieten

Proef de sfeer en het heerlijke eten van dit mooie en gezellige Brabantse restaurant.  

De Keizer eten & drinken kun je niet missen, want het ligt direct naast de ingang 

van Recreatiepark TerSpegelt. De enthousiaste keukenbrigade legt de mensen uit de 

omgeving én de gasten van TerSpegelt graag in de watten.

De Keizer eten & drinken heeft een echte open keuken. Dat betekent dat je 

precies kunt zien wat er in de keuken gebeurt. Een groot pluspunt, want de 

koks vinden het erg prettig om tijdens het koken voortdurend contact met de 

gasten te hebben. Onrustig? Integendeel, in de keuken is het juist vaak 

rustiger dan aan de tafels zelf, omdat er op inductie gekookt wordt. Dat is 

een van de technische keukensnufjes waar goed over nagedacht is, net als 

over de Spaanse Josper-oven, een combinatie van grill, barbecue en oven, 

die met houtskool gestookt wordt. Met deze oven kun je echt de meest 

heerlijke gerechten bereiden: puur en vol van smaak.

De Keizer eten & drinken 
Voor meer informatie, 

openingstijden en reserveringen, 

zie dekeizereersel.nl of 

bel 0497-750337.

De Keizer eten & drinken
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BosVilla
Op een steenworp afstand van 

TerSpegelt ligt de bijzonder sfeervolle 

BosVilla geschikt voor 12 personen. De 

BosVilla is van alle gemakken voorzien, 

inclusief een luxe keuken, heerlijk grote 

eettafel en speelkamer. Dankzij de grote tuin 

met overdekt terras, smaakvolle inrichting en 

ligging aan de bosrand staat een verblijf in 

de BosVilla garant voor rust en ruimte. Ook 

alle faciliteiten van TerSpegelt staan tijdens 

het seizoen volledig tot je beschikking. De 

ideale plek dus voor een weekend of (mid)

week weg met vrienden of familie. 

Heb je een keer geen zin om te koken? Laat je dan culinair 

verrassen in restaurant De Keizer eten & drinken. Zo wordt 

vakantie vieren nóg meer genieten…

LakeviewLodges
Glamping aan het water! De comfortabel ingerichte achtpersoons-

LakeviewLodges bieden een prachtig uitzicht over het water. Ze 

hebben twee verdiepingen en een badkamer met douche en toilet. 

Het voorfront kan helemaal open voor een optimale binnen-buiten-

beleving. Onder de luifel is het op zwoele zomeravonden goed 

toeven. Sfeervol wakker worden op de mooiste locatie van het 

park: dat moet je gedaan hebben!

VerandaChalets 
Een verblijf in een van deze 

volledig vernieuwde houten 

chalets (voor maximaal vijf 

personen) is ideaal als je met 

kinderen op vakantie gaat. De 

VerandaChalets staan op een 

veldje met in het midden een 

speeltoestel en grote 

zandbak. Terwijl de kinderen 

lekker spelen, kun je als 

ouder relaxen in een hangmat 

of de BBQ alvast opwarmen.

TipiTenten
De TipiTenten van TerSpegelt (voor vier volwassenen of twee 

volwassenen en drie kinderen) staan op een rustig plekje langs het 

water. Je beschikt over eigen sanitair en de inrichting is knus en 

gezellig, met een vide om op te slapen. Buiten tref je een heuse 

vuurplaats aan en op een steenworp afstand begint het natuur-

gebied van TerSpegelt. Een originele locatie om heerlijk te relaxen. 

Kijk voor een actueel en uitgebreid overzicht van alle bestaande 

huuraccomodaties en nieuwe lodges op terspegel.nl/magazine. 
✔

OutbackLodges
Beleef het buitenleven en ontdek de Australi-

sche OutbackLodges voor zes personen, met 

twee verdiepingen en compleet ingericht met 

bedstee, speelkamer, gaskachel en toilet. Alle 

OutbackLodges staan op een veld in een kring. 

Ideaal om te reserveren in combinatie met een 

kampeerplaats voor vrienden of familie die 

met een eigen caravan of tent komen. 

LoungeCabins 

Deze compleet ingerichte stacaravans voor vier personen zijn 

voorzien van een groot overdekt terras, inclusief een heerlijke 

loungebank. Ongeacht het weer zit je hier dus heerlijk buiten. 

OutbackLodges 
Comfort 

Of kies voor de OutbackLodges 

Comfort, met nóg meer ruimte, 

een vaatwasser, verwarming en 

een speeltoestel op het veld.
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Nog meer glamping in 2019. 

In de special krijg je  

een voorproefje van de 

nieuwste Fun-, Lounge- 

en GlampingLodges.
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De Brabantse Kempen is een streek met een rijke historie en schitterende natuur, die al fietsend en wandelend 

kan worden verkend. Recreatiepark TerSpegelt ligt in de gemeente Eersel en vormt een prima uitvalsbasis voor 

een sportieve ontdekkingstocht. Niet voor niets is Eersel uitgeroepen tot Wandelgemeente van het Jaar, want 

hier kun je kiezen uit een scala aan wandelingen, in lengte variërend van zo’n 2 tot 50 kilometer. De wandelin-

gen gaan over verharde en onverharde paden, en kijk ook eens naar de zogenoemde laarzenpaden, die pittoresk 

langs de rivier en door het hoge gras lopen. De verschillende routes zijn gemarkeerd en worden duidelijk 

aangegeven. Naast wandel- en fietsroutes vind je meer dan 150 kilometer mountainbikeroutes in de directe 

omgeving en paardenliefhebbers kunnen paardrijden bij de naburige manege.  

Voor de kleintjes is er het spannende Kabouterpad. Een leuke wandeling waarbij kinderen samen met hun 

ouders de kaboutertjesroute volgen en onderweg naar kabouterverhalen luisteren.

Bij Natuurpoort TerSpegelt start ook het ‘Toegankelijk Ommetje’. Dit wandelpad, speciaal voor mensen met een 

beperking, heeft een lengte van circa 800 meter en loopt over het bestaande Kabouterpad.

Puur natuur

Vakantie vieren op Recreatiepark TerSpegelt betekent vakantie vieren in de 

Brabantse Kempen. Natuurlijk is er op het park zelf heel veel te beleven, maar 

ga ook eens op ontdekkingstocht in de mooie omgeving. 

Buitengewoon genieten
Natuurpoort TerSpegelt (herkenbaar aan de 

grote stalen sleutel) is hét startpunt voor een 

mooie tocht door een prachtige bourgondische 

grensstreek met een rijke historie. Het land-

schap van de Kempen vertelt vele verhalen, 

maar biedt ook een oase van rust. Ga lekker 

fietsen of wandelen door het bos en op de 

Cartierheide, en sluit je tocht af met een 

heerlijke lunch, borrel of diner bij De Keizer 

eten & drinken. Liever wat meer actie? Bij 

Natuurpoort TerSpegelt starten ook diverse 

mountainbikeroutes en een ruiterpad. 

Natuurpoorten.nl/terspegelt 

Op Recreatiepark 

TerSpegelt zijn allerlei 

soorten fietsen te huur.

Laat je ook op de fiets 

verrassen door de vele 

mooie plekjes in de 

Brabantse Kempen. Met de 

gratis Fietsnetwerk App 

maak je zelf aan de hand 

van de knooppuntenroutes 

de fijnste tochten. Boven-

dien geeft de app je 

informatie over de leukste 

‘afstapmomenten’ op je 

route.
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Verschillende wandel- en 

fietsroutes starten bij 

Natuurpoort TerSpegelt. 

Fietsknooppunt 9 brengt je 

direct naar de schitterende 

Cartierheide. 

Bij de receptie van TerSpegelt 

zijn kaarten met wandel-

knooppunten en fietsknoop-

punten verkrijgbaar. 

Ga op pad als een echte kabouter, 

met kaboutermuts en rode wangetjes 

en ontdek wat er allemaal te beleven 

is. Tijdens de wandeling vol verrassin-

gen, volg je de kaboutertjesroute en 

maak je kabouteropdrachten die elk 

seizoen wisselen. Het Kabouterpad is 

het hele jaar open.

De paardenkraal tegenover De Keizer eten & drinken is speciaal 

aangelegd voor de bezoeker die te paard langskomt en even de tijd 

wil nemen voor een heerlijke rustpauze.

Bij Natuurpoort TerSpegelt begint de Bosbes-

sen en Heidewandeling (blauwe route, 3 km) 

en Cartierheidewandeling (paarse route, 7 km).

Lang of kort...
Stel zelf je 

route samen

    TIP!

De paden op, de lanen in...

    TIP!

Wist je dat er in de bossen bij Natuurpoort 
TerSpegelt kabouters wonen?  Echt waar! 
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