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Sfeer�ol r�st�unt in

De Uitwijk



Op de grens van Brabant en Zeeland, in het 
land van Merijntje Gijzen tussen bloeiende 
dijken, grasgroene akkers, direct naast de 
jachthaven aan de Steenbergsche Vliet vindt u 
Camping & Chaletparc de Uitwijk.

Een heerlijk rustig en verzorgd park voor 
families met kleine kinderen maar vooral ook 
voor senioren. Camping de Uitwijk heeft ruime 
standaard-, comfort- en jaarplaatsen met water, 
elektra, riool en c.a.i. Tevens kunt u bij ons een 
trekkershut of één van onze luxe chalet-caravans 
huren, volledig ingericht voor 4 personen.

Camping

Toegegeven……het is even zoeken naar “de Uitwijk”

Maar eenmaal gevonden wil je er niet zo snel meer weg.

Ons verwarmde sanitairgebouw is voorzien van alle 
comfort en luxe. U vindt er wastableaus, wascabines, 
warme douches en voor de allerkleinsten vrolijk gekleurd 
kindersanitair. Aangrenzend zijn de wasserette en een 
handige afwaskeuken.
Terwijl u van uw rust geniet vermaakt ons recreatieteam 
uw kinderen met themadagen, spelletjes en knutselen. De 
allerkleinsten kijken met plezier naar o.a. de cavia’s op de 
heuvel of naar het geitenboerderijtje. Tevens vinden er 
regelmatig activiteiten voor senioren plaats. 

Op de camping is ook een verwarmd openlucht zwembad aanwezig waar u op een warme 
dag een heerlijke frisse duik kunt nemen. Langs de kant staan ligstoelen waarin u lekker 
van de zon kunt genieten. Het peuterbadje is 40 cm diep en is 4 bij 4 meter. Het diepere 
bad is 1,40 diep en heeft een oppervlakte van 10 bij 4 meter. Er wordt bij het zwembad geen 
toezicht uitgeoefend en het betreden van het zwembad is op eigen risico
Wilt u even tijd voor uzelf ? Onze privésauna bezorgd u pure ontspanning. De sauna is te 
huur voor max. 6 pers. en heeft toegang tot ons buitenbad (zwemkleding verplicht).

Zwembad
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Het Water
De Steenbergsche Vliet, slingerend door het Brabantse landschap, voert u naar het 
Beneden Sas waar de Heensche- en Dintelse Gorzen zich hebben ontwikkeld tot een 
bijzonder natuurgebied. U kunt hier een prachtige vrije natuurwandeling maken of 
deelnemen aan de groepswandelingen o.l.v. de boswachter van Natuurmonumenten. De 
vogelkijkhut biedt u de gelegenheid ongezien de vele verscheidene vogels te observeren.

Wij raden u aan een tocht naar dit gebied met één van onze Canadese huurkano’s te maken!
Broodjes mee, varen in uw eigen tempo en genieten van de natuur en het water.
Natuurlijk kan dit ook met de � ets of te voet.

Wat is er nog leuker na een � kse � ets- of kanotocht te genieten van een heerlijke pannenkoek 
met stroop of een frisse salade op het terras bij ons monumentale Koetshuys.

Een bezoekje aan het Bourgondische 
Bergen op Zoom, of oude Zierikzee 
zijn meer dan de moeite waard. Ook 
ligt een dagje Grevelingenstrand in 10 
autominuten binnen bereik, hier kunt u 
heerlijk zwemmen en surfen.

Onze Karaktervolle Groene Camping 
biedt u alle rust, comfort en gezelligheid.
De ingrediënten voor een geslaagde 
vakantie!

Op onze receptie geven wij u graag advies 
voor het maken van leuke uitstapjes met 
de � ets, te voet of met de auto.

Chalet�arc
Het schitterend aangelegde chaletpark biedt 
plaats aan 58 chalets welke geplaatst worden 
op terpen rondom de vijvers omzoomt met 
perken en heggen.
De rest van het park ligt strak geschoren. 
Tienduizend stuks bomen en planten 
hebben het park omgetoverd tot een waar 
paradijs. 
Natuurlijk zijn alle nutsvoorzieningen 
aanwezig zoals: 25 Amp. elektra, propaangas, 
water en een kabel-tv/internetaansluiting.

Hee�  ons park uw interesse gewekt? Dan 
adviseren en begeleiden wij u graag bij de 
aanschaf van uw luxe en onderhoudsvrije 
chalet.

Chalet�arc



Chalet�arc
Het schitterend aangelegde chaletpark biedt 
plaats aan 58 chalets welke geplaatst worden 
op terpen rondom de vijvers omzoomt met 
perken en heggen.
De rest van het park ligt strak geschoren. 
Tienduizend stuks bomen en planten 
hebben het park omgetoverd tot een waar 
paradijs. 
Natuurlijk zijn alle nutsvoorzieningen 
aanwezig zoals: 25 Amp. elektra, propaangas, 
water en een kabel-tv/internetaansluiting.

Hee�  ons park uw interesse gewekt? Dan 
adviseren en begeleiden wij u graag bij de 
aanschaf van uw luxe en onderhoudsvrije 
chalet.

Chalet�arc



Restaurant
Ons restaurant is ondergebracht in een gedeelte van onze 17e eeuwse monumentale 
Boerderij “de Uytwijck”, later genoemd naar de uitgeweken Franse Hugenoten. 

‘t Koetshuys naast ons woonhuis waar vroeger de paarden en koetsen stonden, hebben 
wij omgebouwd tot een sfeervol café-restaurant. In de grote schuur waar vroeger graan en 
aardappelen bewaard werden bevindt zich nu de Kidsclub.  Het leuke oude bakkershuisje zal 
in de toekomst worden omgebouwd voor het geven van creatieve workshops voor jong en 
oud. Rondom dit alles een fraai erf beplant met leilindes en beukenhagen. 

Onze menukaart vermeldt meer dan 100 verschillende ambachtelijk gebakken 
pannenkoeken. Tevens heerlijke zomerse salades en grillspecialiteiten.
Als het zonnetje schijnt is het gezellig toeven op ons terras. U bent van harte welkom voor 
een ijsje of een heerlijke koele drink. Terwijl u geniet van uw welverdiende rust of wanneer u 
zich hee�  laten verleiden tot een spelletje Jeu de boules of volleybal, spelen uw kinderen naar 
hartelust op het kinderboerderijtje en het speeltuintje aan het “Oude Hofpad”. 

Het ‘Koetshuys’
Heerlijk  genieten bij ‘De Uit�ijk’Heerlijk  genieten bij ‘De Uit�ijk’

Sfeer en ambiance
De bijzondere sfeer en ambiance van ons restaurant maakt altijd 
weer dat uw partij of feestelijke gelegenheid een succes wordt. 
U kunt bij ons terecht voor barbecues, bu� etten en brunches 
maar ook voor private- of business diners. 

Gaarne informeren wij u over verdere mogelijkheden.

Tot ziens.
Familie van Nieuwenhuyzen
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De Route
Dorpsweg 136 | 4655 AH De Heen

Telefoon 0167 - 560000 | Fax 0167 - 560010
E-mail info@de-uitwijk.nl

www.campingdeuitwijk.nl

N257

N656

N257

A4

A4

A29

Breskens

Terneuzen

Middelburg

Vlissingen
Goes

Zierikzee

Grevelingen

Bergen op Zoom

Steenbergen

De Heen

Dinteloord

Westerscheldetunnel

Noordzee

Hoe bereikt u ons:
Zowel vanuit Rotterdam als Bergen op Zoom
via A4. Afslag 25 richting Zierikzee/Steenbergen
(N257), afslag De Heen, einde Dorpsweg rechts.
Camping staat aangegeven met borden.


