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Camping du Moulin

“Na de eerste vakantie in 1975 is de 
liefde voor de camping en het land gebleven”,

vertelt Addie Hamelink (56). Destijds kregen zij en haar man Henk (59) 
een vakantie op camping Du Moulin aangeboden als huwelijkscadeau, 
met een leencaravan van een collega. Het ‘virus van Du Moulin’ is nog 
in die vakantie overgeslagen op de ouders van Addie, Kees en Marie 
Jean van Alten. “Mijn ouders zijn ons een paar dagen komen opzoeken 
en hebben toen op de camping een caravan gehuurd. In 1976 is onze 
dochter geboren en dus ook meegegaan, en alle generaties volgden...Nu 
staan we al 32 jaar op dezelfde plek hier op de hoek bij de brug, prachtig 
aan het water. We zijn in die jaren ook wel in Frankrijk, Hongarije, 
Oostenrijk, Duitsland en Schotland geweest. Maar deze plek blijft ons 
allemaal trekken. De vierde generatie komt hier nu: de kinderen van onze 
dochter Marjolijn (29) en schoonzoon Martin Kalisvaart (34), Lotte (3) en 
Wout (9 maanden). Onze andere dochter Heleen (35) is hier regelmatig 
met de motor en geniet elke keer weer met volle teugen van haar rit naar 
de camping. En ook mijn broers en zussen zijn er graag.” 

Marie Jean (85) straalt: “Thuis is de familie aan het werk, dan is het voor 
mij saai. Hier doe ik van alles, hier leef ik! Op deze plek zien we veel 
mensen voorbij komen, heel gezellig. Ik verzorg ook de mooie planten 
hier op de hoek. Met Lotte geef ik ze water. En ik ga ook geregeld op pad 
in m’n eentje. Het openbaar vervoer is heel goed geregeld, daarmee ga ik 
bijvoorbeeld naar mijn Luxemburgse sauna-vriendin. En toen laatst twee 
kleinkinderen een maand na elkaar trouwden, ben ik met de trein en de 
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