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ook bekend om onze hond die altijd mee ging op vakantie en 
een heleboel kunstjes deed. Vaak kwamen daar kinderen naar 
kijken. Toen mijn man op een morgen brood ging halen, zei een 
voor hem onbekende campinggast “Oh, u bent die mijnheer 
van de hondenact!”. Bleken de afdrukken van de hondenpoten 
nog achter op zijn rug te staan!”

Zoon Arthur (45) en dochters Miranda (41) en Marleen (36) zijn 
al die jaren ook blijven komen, nu met partners en Miranda’s 
kinderen van 11 en 9 jaar. Cornelis: “Er is in Luxemburg 
zoveel te ondernemen, dan is het heel handig om binnen de 
familie altijd wel een paar enthousiastelingen te vinden die 
mee willen. Aangrenzend aan de camping ligt het prachtige 
wandelgebied Nommerlayen. Naar deze zandsteenrotsen is 
de camping vernoemd. Je kunt er ook lekker doorheen rijden 
met een van de mountainbikes die de camping verhuurt. Heel 
prettig is de goede bereikbaarheid van de bezienswaardigheden 
in dit land. Vanaf Nommerlayen maak je eenvoudig uitstapjes 

naar interessante plaatsen zoals Luxemburg-stad, Trier en 
Bitburg. Daarnaast zijn de vlindertuin in Grevenmacher en 
de sprookjestuin in Bettembourg een bezoek waard. Ga een 
dagje ontspannen in het kuuroord Mondorf-les-Bains of maak 
een ballonvaart vanuit Junglinster. En wat denk je van wijn 
proeven in een van de wijnkelders in het Moezelgebied!”

Maar met de vele activiteiten die camping Nommerlayen op 
touw zet hoef je eigenlijk niet van de camping af te gaan 
voor vermaak. Cornelis: “Dat geldt voor jong en oud. De 
kleinsten leren gemakkelijk andere kinderen kennen tijdens het 
knutselen, de spooktochten, in de disco, of in het kinderbad 
of het zwembad met glijbaan en stroomversnelling. Voor 
senioren is het overdekte, verwarmde bad pure ontspanning, 
net als de wellnessvoorzieningen zoals de sauna, het solarium, 
het Turks stoombad en de whirlpools. Zelfs een massage 
is mogelijk.” Voor de sportieve volwassenen is er voetbal, 
beachvolleybal, tafeltennis, biljart en snooker, jeu de boules of 
begeleid wandelen. Daarnaast is er regelmatig live muziek, een 

playbackshow, een film- en een kaartavond. Cornelis: “Tsja, we 
gaan tussendoor nog wel eens naar Zuid-Frankrijk, maar ook 
als de zon wat minder schijnt komen we toch altijd weer graag 
naar Luxemburg. Het land heeft een hele bijzondere plaats in 
ons hart!”.
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