Camping Auf Kengert
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Gerard Maas, 61 jaar, uit Zoetermeer:
“Mijn vrouw en ik kampeerden altijd in Nederland, totdat we
op aanraden van vrienden in 1987 naar camping Auf Kengert in Luxemburg
gingen. Je zit er in een paar uurtjes, helemaal nu de toegangswegen zijn
verbeterd, en het is schoon en veilig. Na die eerste keer hebben we - op
twee vakanties in Duitsland na - nooit meer ergens anders gekampeerd.
Het voelt ieder jaar weer als thuiskomen, volgend jaar dus voor de 25e
keer! En dan te bedenken dat mijn vrouw Cisca (58) niet van kamperen
hield. In het begin hadden we ook geen auto, toen werden we hierheen
gebracht met geleende kampeerspullen.”
Hun voorliefde is overgeslagen op zijn kinderen en kleinkinderen. Gerards
dochter Natasja (38) komt iedere zomer met haar kinderen. Natasja:
“Mijn dochter Melissa (12) was 1,5 jaar toen ze voor de eerste keer op de
camping was en mijn zoontje Justin (10) 3 weken oud! Als de vakantie
nadert, dan zegt Justin altijd ‘we gaan naar huis’. Daarmee bedoelt hij
deze camping! Hij wil altijd wel hier blijven. Het is hier ook heerlijk,
gemoedelijk en vertrouwd. Er heerst rust op de camping. De eigenaar
wilde het kleinschalig houden en dat is gelukt. Mijn kinderen hebben
hier echt weer tijd voor elkaar. Ze genieten van zwemmen, de binnen- en
buitenspeeltuin, en we kaarten graag met elkaar, bijvoorbeeld 31-en.”
Melissa: “Ik vind het bos het leukste.” Natasja: “In het bos loopt ook
een deel van het blotevoetenpad. Dat begint op het veld hiernaast, je
stapt steeds in een bak die is gevuld met iets uit de natuur, bijvoorbeeld
modder, boombast, zand of dennenappels. Zo ontdekken kinderen hoe dat
voelt. Je kunt ook via het bos naar Larochette lopen, naar het kasteel. Het
is prachtig om Luxemburg nu door de ogen van mijn kinderen te zien.”
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