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staan oefenen voor de playbackshow, wat een ontzettende 
lol hadden we!” Jacob: “Het is echt een familiecamping. Er 
komen voornamelijk Nederlanders en Belgen, sommigen een 
hele zomer en anderen komen op doorreis van of naar Frankrijk 
en Spanje altijd weer hier langs. Er zijn veel mensen van boven 
de 60 jaar, zoals Bertha. Ze is 82 en doet overal aan mee. We 
kennen veel mensen en schuiven vaak aan om een kop koffie 
te drinken. We staan daarom ook in de buurt van de kantine.” 

Ook met de campingbeheerders Leo en Francine hebben 
Carolien en Jacob een speciale band. Carolien: “We kennen 
elkaar al lang. Leo’s moeder beheerde vroeger de camping. Op 
een gegeven moment kwam Francine hier kamperen en leerde ze 
Leo kennen.Toen zij trouwden, zijn ze een week bij mijn ouders 
langsgeweest! Ze zijn heel hulpvaardig, echt een vraagbaak, 
ze regelen en organiseren van alles: gezamenlijk kaarten, 
de bingo, een jeu-de-bouleswedstrijd, of eten met muzikale 
begeleiding. Er is een paar keer per week kinderanimatie en 
voor volwassenen bijvoorbeeld bloemschikken.” Jacob: “Verder 
zijn de voorzieningen heel schoon en door de jaren heen 
gemoderniseerd. Voor de toenemende hoeveelheid campers is 
bij de ingang van het terrein een plek gemaakt voor daggasten.”

Ook het land zelf is vooruitgegaan. Jacob: “Vroeger was het 
straatbeeld vrij grijs en grauw. Dat is totaal veranderd met de 
kleurrijke huizen, en in elke plaats zijn bijvoorbeeld fietspaden 
en een speeltuin aangelegd.” In de omgeving is van alles te 
doen. Jacob: “Op loopafstand ligt natuurlijk de oude plaats 
Diekirch. Je kunt er het stedelijk museum bezichtigen met 

Romeinse mozaïeken en de Oude Sint Laurentius Kerk die 
gebouwd is op Romeinse fundamenten. Ook kun je in de stad 
lekker winkelen en genieten van de goede ijszaak. Zwembaden 
zijn in de buurt en je kunt ook zwemmen in de Boven-Sûre. 
Ga je mountainbiken, dan kun je steeds weer een nieuw pad 
ontdekken. En ga je vissen in de Our of de Sûre, dan is je vangst 
kopvoorn, vlagzalm, voorn, forel en zelfs barbeel!”

Luxemburg heeft ontelbaar veel historisch interessante 
bezienswaardigheden, zoals kastelen en kerken. Jacob: “Heel 
mooi vind ik de basiliek van Echternach met indrukwekkende 
kelders, een graftombe en oude geschriften. En als je op pad 

gaat, dan kun je in dit land gelukkig nog verrassend authentieke, 
ongerepte plekken ontdekken.” Carolien: “Heel bijzonder vind 
ik de springprocessie met Pinksteren in Echternach. Iets heel 
anders maar ook leuk om mee te maken zijn de wielerronde 
Diekirch-Valkenswaard, de tweedaagse wandelmars bij 

Diekirch met een grote internationale deelname, en de ‘World 
Balloon Trophy‘. Voor dit WK stegen de luchtballonnen - in 
allerlei vormen - op bij het meer van Echternach en ze kwamen 
hier bij de weilanden naar beneden. En wat je absoluut moet 
doen in Luxemburg, is de borden in de gaten houden waarop 
evenementen zoals een grillfeest staan aangekondigd. Die zijn 
echt heel gezellig!”
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