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bus twee keer heen en weer geweest. Het liefst ben ik gewoon 
hier in mijn caravan, dit is eigenlijk thuis! Mijn voornaam 
Marie Jean is trouwens de naam zoals ik hier in Luxemburg 
word genoemd, en die naam gebruik ik nu altijd.”

De camping ligt direct aan een beek en is omsloten door dicht 
beboste heuvels. Addie: ”Er heerst een heerlijke sfeer van 

saamhorigheid en gezelligheid, het is gewoon ontspannend. 
De kinderen konden altijd heerlijk spelen in het water en in 
het bos. Het is heel bijzonder om nu mijn dochter Marjolijn 
met kleindochter Lotte in de beek te zien staan.” Marjolijn: 
“Het is hier heerlijk rustig. En lekker dichtbij, dat is zeker fijn 
met kinderen. Het is ook vertrouwd, we kennen de eigenaresse 
al lang, en ook veel campinggasten. Er wordt Nederlands 
gesproken, de voorzieningen zijn prima, er is bijvoorbeeld een 
speeltuin met een trampoline, en alles is keurig op orde en 
schoon, de service is prima.” Addie: “We hebben het hier wel 
zien veranderen, maar in goede zin. Moet je je voorstellen, 
vroeger liepen de koeien tussen de tenten door! Door de 
jaren heen zijn de voorzieningen telkens gemoderniseerd en 
uitgebreid. En er gelden regels, maar die zijn heel redelijk.”

Wat zijn volgens de familie Hamelink aanraders in de 
omgeving om te ontdekken of te beleven? Addie: “Dit kleine 

land biedt voor elk wat wils. Er zijn veel evenementen en 
bezienswaardigheden. Zo kun je veel kastelen bezoeken. 
Houd je van actief bezig zijn, dan kun je heerlijk kanoën en 
vissen, wat Martin hier graag doet. Maar het liefst zijn we 
op de camping. Thuis moet je al zo veel, dus we vinden het 
heerlijk om hier niets te hoeven, gezellig met elkaar te zitten 

en te kletsen. Het kasteel van Bourscheid zien we trouwens 
‘s avonds vanuit bed prachtig verlicht! Soms is er bingo op 
de camping en vanavond is er feest. Spektakel hebben we 
trouwens ook gehad. De auto’s rijden hier vlak naast onze 
plek door het kleine laagje water van de beek heen naar de 
overkant. Zo kwam er ook eens een 2CV (eend) met een flink 
vaartje naar beneden rijden, maar het water stond toen wat 

hoger, en zo zagen we het gebeuren dat de 2CV door de kracht 
van de beek een stukje naar beneden getrokken werd! Vrij snel 
kwam de auto tot stilstand. De Belgische eigenaar stapte uit 
om onder de openstaande motorkap te kijken en zei: “Awel, 
het is nu gelijk een aquarium!” 

Intussen klinkt op de camping door de speakers het bericht dat 
het minitreintje weer een ritje gaat doen, gevolgd door luid 
gejuich van de kinderen. Ook Addie stapt snel in, met Lotte op 
schoot, nagezwaaid en gefilmd door Marjolijn. 
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