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Eerst afwassen en dan pony’s aaien
AGROTOERISME Het vakantieleven is gemoedelijk op minicamping De Peelweide in Grashoek

Een groeiend aantal boeren
richt zich ook op de toeris-
ten die Noord-Limburg be-
zoeken. In een serie bekij-
ken we iedere week toeris-
ten bij een boerenbedrijf.
Deze week: minicamping
De Peelweide in Grashoek.

door Ingrid Lemmens

T erwijl moeder Monique
Langenberg goedkeurend
staat te kijken, laten Vere-
na (8) en Jacco (13) de af-

wasemmer vol lopen met warm
water. Het tweetal heeft corvee en
moest dus afwassen. Leuk vinden
de twee het niet, maar ook moe-
ders heeft vakantie. Dus ze zullen
eraan moeten geloven.
Het gezin staat met de caravan en
tent op minicamping De Peelweide
in Grashoek. Bewust, laat moeder
Monique weten: „Wij kiezen altijd
voor een kleinschalige camping.
We houden niet van het massale
met veel toeters en bellen.” Toch
moest de camping aan een aantal ei-
sen voldoen. Zo had elk gezinslid
een eigen lijstje met voorkeuren.
„De kinderen wilden graag een
trampoline, iets met beesten en een
zwembad. Mijn man en ik komen
vooral voor de mooie omgeving en
houden erg van wandelen.”
De Peelweide heeft het allemaal.
De camping ligt in een natuurrijke
omgeving en dieren zijn er genoeg:
pony’s, geitjes, schapen, konijnen
en kippen. Ook de trampoline in
het midden van de kampeerweide
heeft niet te klagen over gebrek aan
aandacht. Alle kinderen van de cam-
ping zijn gek op het ‘spring-ding’.
Het is er razend druk.

Terwijl Verena en Jacco druk met
de afwas bezig zijn, loopt Marloes
(8) in haar paardrijlaarzen richting
de pony’s. Voor het paardenmeisje
is de boerderijcamping het walhal-
la. Het meisje, gekleed in een wit
glitter T-shirt met een paardenop-
druk, is niet weg te slaan bij de po-
ny’s. Ook de andere kinderen ver-
maken zich prima, ondanks het ge-
geven dat er op camping de Peel-
weide geen megagroot speeltoestel
of subtropisch zwembad is te vin-
den. De trampoline, een paar
ouderwetse skelters en een klein

zwembad zijn genoeg om het
kroost te amuseren. En zoals veel
ouders zeggen: „Als de kinderen
zich vermaken dan hebben wij ook
plezier.”
Op de camping telt vooral het ge-
moedelijke. Doordat er slechts vijf-
tien caravans en tenten staan,
heerst er een ons-kent-ons-gevoel.
Veel hoeft eigenaar Fred Kompier
niet te organiseren. De ideeën ont-
staan bij de ouders en kinderen
vaak spontaan. „Vorige week had-
den we een moeder hier die kon
schminken. Dus die heeft de gezich-

ten van alle kinderen beschilderd.
De grootste lol hadden ze.” Zoals
Kompier vroeger bij zijn vader op
de boerderij meewerkte, zo helpen
nu zijn eigen kinderen op de cam-
ping. Oudste zoon Rowie laat fier
de camping zien. Kompier: „Mijn
vrouw en ik hebben ook nog een
baan naast de camping. Kim pro-
beert er wel zoveel mogelijk te zijn
in de zomer. We kunnen niet al-
leen leven van de camping. Het is
een extraatje voor ons. Net als voor
onze ouders vroeger. Het is ge-
woon leuk en van het geld knap-

pen we het terras weer op. Dat ge-
bruiken we ook privé. Zo krijgen
we ook contact met de gasten.”
Voor de moeder van de kleine Mar-
loes, Claudia Koole uit Kruisland,
telt bij de keuze voor een camping
ook de mate van overzichtelijkheid.
„Weet je, het is natuurlijk niet het
eerste waar je aan denkt, maar op
deze camping kan ik de kinderen
geen moment uit het oog verlie-
zen. Je hoort vaak genoeg gekke
dingen en als ik ze op een grote
camping een half uur niet gezien
heb, maak ik me toch zorgen. Hier
hoeft dat niet.” Koole spreekt alle
lof uit voor de twee eigenaren. Vori-
ge week wilde ze pannenkoeken
bakken en was ze de bakboter ver-
geten. „Het zijn echt lieve mensen.
Ik hoefde maar te gaan vragen en
ik kreeg gewoon een pakje roombo-
ter mee. Het gaat hier zo relaxed.
Ze kijken niet op een uurtje, ook
niet met uitchecken.”
Terwijl de kinderen zich vermaken
met spelen of zwemmen, zitten de
ouders rustig voor de tent te genie-
ten. Even verderop wordt het pro-
gramma van die dag besproken.
Een familie wil een dagje uit en
van alle kanten komen andere gas-
ten toegesneld om het gezin van
tips te voorzien. Zo gaat het de he-
le zomer gemoedelijk verder.

Vakantie vieren op minicamping De Peelweide: veel natuur en veel beesten. foto Stefan Koopmans
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