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Familie Boeve uit Twello

Camping de la Sûre

“Een echt familiegevoel”,
dat hebben Carolien en haar man Jacob (beiden 54) op 

camping De la Sûre. Carolien: “Ik heb heel veel mooie herinneringen aan 
deze plek. Mijn opa en oma kwamen al hier. En toen ik met mijn ouders 
hier voor het eerst kwam, was ik 14 jaar. Ik leerde al snel campinggasten 
en ook Luxemburgse jongeren kennen. Dat was zo’n mooie tijd, we gingen 
bijvoorbeeld met z’n allen kletsen in de weilanden hier in de buurt, naar 
de discotheek of een jongerencafé. En ik had jonge ouders, dus die gingen 
nog uit als wij dan terug waren!”

Zoon Dirk-Jan (18) is de vierde generatie van de familie die hier komt: 
“Vorig jaar is mijn vriendin Annet (18) voor het eerst meegegaan. Ik vind 
het nog steeds heel leuk om hier te komen. Het is een bekende omgeving 
en we kunnen ook onze eigen gang gaan. Lekker tafeltennissen, wandelen, 
naar het stadje Diekirch.” Carolien: “En dan te bedenken dat hij hier heeft 
leren lopen, toen was hij 9 maanden oud. We hebben hem ook eens ooit 
lang lopen zoeken toen hij na het boodschappen doen in de plaatselijke 
supermarkt ineens verdwenen was. We lieten hem er omroepen en Jacob 
is gaan zoeken in Diekirch. Inmiddels aardig in paniek wisten wij nog 
niet dat hij als kleintje terug was gaan lopen naar de camping, waarbij 
hij een drukke straat was overgestoken en langs de river had gewandeld. 
Francine, de campingbeheerder, zag hem spelend in de zandbak op de 
camping zitten en vroeg waar zijn ouders waren. En wat zei hij: die 
hebben mij in de steek gelaten!“

In de laatste 20 jaar is de familie Boeve elk jaar hierheen gegaan en zijn 
diverse familieleden en vrienden al jaren vaste gasten. Carolien: “Dat is 
echt supergezellig. We hebben ook eens met een hele tent vol meiden 
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