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plezier om onze kleinkinderen te zien genieten, ze kunnen zich 
helemaal uitleven op de mooie speelplaatsen.” Krista: “En in 
de gezonde berglucht, dat vinden jullie heel belangrijk voor 
de kinderen. Omdat het zo dicht bij huis is, komen we met 
de kinderen ‘s zomers elk weekend en ‘s winters om de twee 
weken, dan zitten we in een mobilhome. De kinderen zitten de 

ene keer bij de caravan van opa en oma en dan weer bij ons. 
Het is hier voor iedereen altijd gezellig.”

De familie heeft ook vakantie gevierd in Nederland, Frankrijk 
en Spanje. Krista: “Na een lange autoreis naar Spanje - die 
ook geen zon garandeerde - was daar vervolgens niet 
veel te beleven voor ons. Hier zijn we in een paar uurtjes 
en er is geen sprake van een door toeristen overspoelde 
omgeving. Met een grote variatie aan interessante musea 
en culturele activiteiten in dorpen en steden hebben we hier 
gezamenlijke uitstapjes die we thuis zelden beleven. En wat 
een uitgebreide wandelmogelijkheden! Mijn zwager en zijn 
echtgenote, ook fervente wandelaars, logeerden al twee keer 
bij ons in Luxemburg en ook zij vonden de wandelpaden goed 
onderhouden en bewegwijzerd. Ze waren heel enthousiast 
over de camping en het land in het algemeen.”

Frans: “De camping wordt almaar uitgebreider en veel 
faciliteiten zijn vernieuwd, het ontbreekt je echt aan niets, voor 
jong en ook voor oud is er volop aandacht en hulpvaardigheid. 
Voor de kinderen is er een zeer actief animatieteam. Voor de 
kleinsten zijn er knutseluurtjes, themadagen, huifkartochten, 
een meeleeftheater, een lampionnenoptocht, bos- en 
zwembadspelletjes, soms een playbackshow. en een minitreintje 
waarmee ze een rondje over de camping rijden. Je kunt zelfs 

een thematisch verjaardagspartijtje laten organiseren in de 
verjaardagszaal. Daarnaast is er een zwembad met ligweide, 
een minigolfbaan in het bos, een Adventure Park, een 
binnenspeeltuin en een speelhal waarin bijvoorbeeld een disco 
wordt georganiseerd. Ook kun je daar een potje biljarten of 
bowlen. Verder is er een kampeershop, een supermarkt met 

een uitgebreid assortiment, een goed restaurant, zelfs een 
kapper, een fitness- en een wellnesscentrum! En het feest 
aan het einde van het seizoen is favoriet! De vernieuwingen 
zijn zeker positief, ze doen niets af van het natuurlijke 
karakter en de grote, groene kampeerplaatsen. Dat bevalt ons 
erg goed. Het blijft een uitstekende camping waar het zeer 

aangenaam vertoeven is.” Krista: “Er is enorm veel te beleven, 
dat is natuurlijk heerlijk voor kinderen. En omdat de camping 
zo groot is, kan de jeugd zich ook volop uitleven, je hebt er 
helemaal geen last van. Ondanks de grote oppervlakte kent 
iedereen elkaar. Buren kletsen met elkaar en organiseren 
feestjes, bijvoorbeeld met Kerstmis en nieuwjaar. Tegelijk kun 
je ook genieten van de rust en de natuur.” Frans: “Voor de 
verjaardag van Thomas kwam zelfs een van de twee vosjes, de 
mascottes van de camping, op bezoek!”
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