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Feest in
Someren

Het is ultieme kneuterigheid wat de klok slaat, op Pipowagencamping in het
NoordBrabantse Someren. Een heerlijke uitvalsbasis om met jonge kinderen een
paar dagen naartoe te trekken. Het hele terrein is liefdevol aangepakt door eigenaren
Twan en Jacqueline.

Speelgoed
hoef je niet
mee te
nemen, dat
is volop
aanwezig

T

wan groeide op in het huis met
het enorme erf dat in het
NoordBrabantse Someren
staat. Toen hij het kon overne
men van zijn ouders, trokken hij en
zijn vrouw er zo’n 25 jaar geleden in.
Drie kinderen groeiden er op en in
2013 besloten Twan en Jacqueline
Bouwmans een camping met vijf
pipowagens en zeven normale sta
plekken op te zetten. De grootste van
deze wagens  Juffertjeinhetgroen 
waarin wij bivakkeren, bouwde Twan
helemaal zelf. Je kunt er met zes per
sonen in en rolstoeltoegankelijk isie
ook.

Als je over het terrein loopt, is het
direct duidelijk: hier wordt niet veel
stilgezeten. 25 jaar geleden plantten
Twan en Jacqueline met behulp van
een subsidie een ’bos’ aan, waarvan de
bomen inmiddels behoorlijk impo
sant zijn en die ook allerlei fauna naar
het terrein lokken. We hebben onze
tassen nog niet neergezet of we zien al
konijntjes langs huppelen en worden
instant rustig door de zingende vogel
tjes. Wat ook helpt: terwijl het in
NoordHolland grauw en koud is,
schijnt hier volop de zon.
Wandelen door het aangelegde stukje
’bos’ is met jonge kinderen een feest.

De eerste stop die we moeten maken
is het grote houten MensErgerJe
Nietspel, dat onder de schaduw van
de bomen is getimmerd. Even verder
op is er een houten stellage met pot
ten, pannen, lepels en deksels, waarop
kinderen hun inner drummer kunnen
loslaten. „Ze denken hier echt leuk
aan de kinderen”, roept mijn zesjarige
dochter verrukt. En dan zijn we nog
maar net aan ons rondje begonnen.
Een avonturenspeeltuin  met boom
hut, loopbruggen, draaiende tonnen
en wiebelende touwen  is vervolgens
goed voor een uurtje vertier. En dan is
er nog het blotevoetenpad, het gras

veld met trampoline, grote zandbak,
meerdere glijbanen en houten kap
schuur, waarin met grote houten
blokken kan worden gebouwd. Een
groot stuk van het grasveld is afgezet
voor een big, bokjes, rondscharrelende
kippen en hanen en konijnen Bella,
Bennie en Bartje, die zich gewillig
laten aaien.

’Ze denken
hier echt
leuk aan de
kinderen’

Vlindertuin
In de omgeving van Someren is voor
een langer verblijf genoeg te verken
nen. Zo kun je naar designstad Eind
hoven, waar je het Design District
vindt, naar het DAF Museum of na
tuurlijk het atelier, de winkel en het
restaurant van Piet Hein Eek. Den
Bosch is  met zijn leuke Verkade
Fabriek en de Tramkade  op rijaf
stand, je kunt naar het pretparkje
Toverland, Dierenrijk Europa of de
tropische vlindertuin in Someren zelf.
Een kabouterpad vind je bij Heeze en
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De Pelen, maar voor een kort zonnig
verblijf is de Pipowagencamping zelf
meer dan genoeg. Het is zo’n plek
waar zo veel liefdevolle creatieve huis
vlijt in is gestoken, dat het bij jezelf
ook gaat kriebelen. ’Zo’n drumhok
met potten en pannen, dat moeten we
óók maken.’ Even buiten beschou
wing latend dat dit in een woonwijk
doorgaans toch minder enthousiast
wordt ontvangen dan in het landelijke
Someren.
De pipowagen is ruim opgezet, met
twee bedstedes en een losse kamer
met twee eenpersoonsbedden. In de
douche kun je met een heel gezin
tegelijk douchen  mocht je die aan
drang voelen. En speelgoed hoef je
zelf niet mee te nemen, want dat is
volop aanwezig. In de keuken is alle
apparatuur om uitgebreid te koken en
een lunch of ontbijt te bereiden, maar
dat laatste kun je ook bestellen bij
Eggsperience of De Proeftuin. En wil

je het terrein voor een weekend afhu
ren met vrienden of familie? Dan kan
dat ook. Bij ons begint het al te krie
belen. We zien ons al marshmallows
roosteren rondom de kampvuurplek
met bevriende gezinnen. Soms is
kneuterigheid alles wat je nodig hebt.

Praktisch
Een overnachting in een pipowagen
kost tussen de 42 euro (vierpersoons
wagen) en 72 euro (zespersoonswa
gen) per nacht. Een campingplaats is
ook los te boeken, voor 12,50 euro per
persoon en 17,50 euro voor twee
personen. Voor kinderen tussen de 4
en 12 jaar betaal je 5 euro extra. Elke
extra volwassene is 7,50 euro. Het
terrein afhuren kost 375 euro voor
een nacht en 650 euro voor twee
nachten. Kijk voor alle info op pipo
wagencamping.nl

