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mijn zoon komt met de kleinkinderen langs en slapen dan in 
een huisje op de camping.”

In het straatje waar de caravan van Aart en Thea staat, staan 
veel vaste gasten, ongeveer evenveel Nederlanders als Belgen. 
Aart: “Sommigen komen er ook al 10 à 12 jaar, waardoor hier 
een echt familiegevoel heerst. We vieren samen verjaardagen 
en bijvoorbeeld een mosselfeestje. Maandag gaan we met 
14 campinggasten vissen bij de forellenvijver in Redange, 
en de camping heeft voor dinsdag een petanque-wedstrijd 
georganiseerd. Dat speel ik ook graag met mijn buurmannen 
hier in het straatje. En er is af en toe een bingo. Op de camping 
hebben we veel contact met Nederlanders, maar we zijn 
ook bevriend met Luxemburgers. Ja, het is hier heerlijk. Nog 
een paar jaar werken, wie weet zitten we dan wel meer hier 
dan in Nederland. Dankzij internet kunnen we vanaf onze 
campingstek contact met het thuisfront onderhouden, ik 
gebruik bijvoorbeeld Facebook en Twitter.“

De camping en Luxemburg als land zijn volgens Aart ideaal 
voor senioren: “Luxemburgers zijn heel ontspannen en 

nemen de tijd voor alles. Ook is het heel stil op de wegen en 
mensen rijden veilig om fietsers heen en stoppen netjes voor 
voetgangers. Die rust heerst ook op de camping. Heel praktisch 
zijn ook de invalidendouches in het schone sanitair. Het groen 
op de camping wordt goed onderhouden. Voor mensen met 
kleine kinderen zijn de babykamers handig. Verder zitten we 
hier in een prachtige omgeving. Langs de camping stroomt de 
rivier de Blees en je kunt vanaf hier fietsen langs de Sûre naar 
de leuke plaats Ettelbrück.”

Dit weekend zijn dochter Nathalie (27) en schoonzoon Bert 
(25) even een weekendje langs gekomen. Ze springen meteen 
op de mountainbikes voor een tochtje naar het nabijgelegen 
Diekirch. Aart: “Omdat ze hier zijn gaan we vanavond samen 
barbecuen. En dan schuiven ook veel campinggasten aan.” 
Thea: “We doen wel zelf de boodschappen, want we weten 
wat we nog in de koelkast hebben liggen, er is bij ons namelijk 
altijd voorraad voor een gezellig feestje!”
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