Waar kunt u ons vinden ?

Wat hebben wij te bieden ?

De minicamping is gelegen in het oosten van

Goede WIFI, bereikbaar op hele camping

Noord-Brabant tussen Nijmegen en
Eindhoven in de buurt van Uden.
- Komende vanaf Eindhoven / Den Bosch /
Oss (A50) neemt u afrit 14 (Zeeland /
Uden). Volg de borden naar Zeeland.

Stroom op elke plek, 6 of 10 Amp
Waterkraan op elke plek
Aansluiting riolering op elke plek
Goede sanitaire voorzieningen
Verwarmd toiletgebouw

- Komende vanaf Arnhem / Nijmegen (A50)

2 uitstortplaatsen voor chemisch toilet

neemt u afrit 17 (Ravenstein). Volg de

Wasmachine, centrifuge en wasdroger

borden naar Zeeland.

Diepvries
Jeu de boules baan
Gratis fietsroutes
Overdekte fietsenstalling
met volop oplaadpunten
Enkele speeltoestellen

Gelegen in een landelijke en bosrijke
omgeving is dit de ideale plek om tot rust
te komen.

Op ons camperveld !
Mooi groen grasveld
Verharde waterpas staanplaats
Goede WIFI op het hele veld
Stroom op elke plek, 6 of 10 Amp
Uitstort plaats + watervulplek

Minicamping ’t Oventje
Fam. Bongers
Achteroventje 13a
5411 NM Zeeland
 : 06-23460074
Internet : www.oventje.nl
 : info@oventje.nl

Kamperen op onze camping
Wilt u er eens helemaal tussenuit? Kom dan
kamperen bij onze boerderij waar wij een
minicamping hebben. Onze boerderij, die
niet meer in bedrijf is, ligt in ’t
karakteristieke dorpje Zeeland in het
oosten van Noord-Brabant. De camping is
rustig, gezellig, gemoedelijk en van alle
gemakken voorzien.
U geniet van een verzorgd toiletgebouw
met vloerverwarming, dus ook heel geschikt
in het voor- en naseizoen.
Honden zijn, mits aangelijnd, toegestaan.
Rondom de camping is er ruim voldoende
gelegenheid tot uitlaten. Onze eigen kippen
zorgen dagelijks voor ’n vers eitje. Voor
onze stroom zijn we zelfvoorzienend
dankzij onze zonnepanelen.

Omgeving

Klein

In de omgeving van Zeeland is volop
natuurschoon om te fietsen en te wandelen.
Fietsroutes en wandelroutes zijn op de
camping verkrijgbaar. Zeeland heeft 184 ha
bossen en is gelegen nabij natuurpark
“de Maashorst” met een fraai opgezet
bezoekerscentrum en uitgezette wandel-,
fiets- en ruiterpaden. Op fietsafstand vindt u visvijver “de Kleuter” en
recreatieplas/speeltuin “Hemelrijk”.

Het woord ”minicamping” zegt het al: een
kleine camping met een beperkt aantal
plaatsen. U kampeert op een heel fraai en
goed onderhouden grasveld, omgeven met
veel groen en beplanting. Het is er rustig,
gezellig en gemoedelijk.
Alle camping plaatsen zijn voorzien van
stroom- punten, watertappunten en
aansluiting voor de riolering. Het aanwezige
WIFI is goed bereikbaar op heel de
camping en gratis.
Tevens is de camping voorzien van goede,
schone sanitaire voorzieningen en op een
3-tal plaatsen is een uitstortgootsteen voor
het chemisch toilet.
Op het informatiebord staat duidelijk
aangegeven welke plek voor u gereserveerd
is zodat u ook bij afwezigheid van de
eigenaar uw plek eenvoudig kunt vinden.

Op loopafstand treft u een eetcafeetje en
een snackbar/eeterij.
In Zeeland, waar u met de fiets in minder
dan 10 min. bent, zijn een 2-tal supermarkten, een lekkere bakker en een
drogist. Naar Uden fietst u in 20 min. Hier
is een uitgebreid en levendig centrum met
diverse restaurants en terrasjes.
In het toiletgebouw is een groot aanbod van
informatiefolders over de wijde omgeving.
Er zijn volop tijdschriften en leesboeken te
leen.

