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van de stacaravan van mijn moeder die we soms kunnen lenen. 
In de zomer van 2011 kwam zelfs de vierde generatie mee, 
ons zoontje van 1!” Annet: “Ook mijn schoonzus, zus en broer 
vonden het kamperen hier heerlijk, en dat terwijl mijn broer 
eigenlijk een echte botenliefhebber is!” 

En waar geniet de familie zo van in Luxemburg? Arriët: 
“Allereerst van de bergen en de bossen! In de directe omgeving 
van de camping vind je 125 kilometer aan uitgezette 
wandelwegen en bij Clervaux zijn nordic walking-routes 
en een 18-holes golfbaan. In de directe omgeving van onze 
camping zijn diverse ‘schatten’ verborgen voor als je aan 
geocaching doet. En hier vlakbij zijn twee meertjes om te 
kanoën, surfen, vissen, zwemmen en waterfietsen. Op de 
camping kun je ook mountainbikes huren. Dat doet me denken 
aan een fietsavontuur met mijn broer en nichtje. We maakten 
op gehuurde fietsen een mooie tocht, totdat de plattegrond 

door een regenbui niet meer leesbaar was. We vreesden enorm 
verdwaald te zijn. Na veel moed verzameld te hebben ging mijn 
broer in zijn beste Duits vragen waar we heen moesten. Bleken 
we op slechts één kilometer afstand van de camping te staan!” 
Annet: “Ik kan me nog wel een mooi verhaal herinneren. Arriët 
ging als 17-jarige eens met een vriendin met de trein naar 
Luxemburg. Ze vergaten in Clervaux uit te stappen en besloten 
er een station verder uit te gaan en dan maar terug te gaan 
lopen. Dat er heuvels zijn, dat waren ze even vergeten. Na een 
flinke tocht vonden ze tot hun blijdschap een telefooncel en 
zijn ze na een belletje door ons opgehaald.” 

In Luxemburg kun je ook uitstapjes maken naar cultuurhistorisch 
interessante plaatsen. Annet : “Al op vijf kilometer van de 
camping, in de plaats Clervaux vind je de meest uiteenlopende 
bezienswaardigheden. Bezoek het museum van de slag om 
de Ardennen, of de fototentoonstelling ‘The Family of Man’ 
waarvoor mensen van alle volkeren zijn gefotografeerd in 
het dagelijks leven. Deze tentoonstelling is de hele wereld 
rondgereisd en is nu definitief opgesteld in het kasteel van 
Clervaux. Ook de Benedictijner Abdij is zeker het bezichtigen 
waard. Je ziet, er is veel te beleven, ook bij slechter weer. En 
dan heb ik het alleen nog maar gehad over Clervaux! Vanuit 
Maulusmühle kun je bijvoorbeeld met de trein naar Luxemburg-
stad. De behulpzame campingbeheerder kan je ook helpen aan 

kaartjes en de dienstregeling.”

Wat maakt camping Woltzdal voor de familie de aangewezen 
vakantiebestemming? Annet: “De camping biedt veel rust en 
privacy en is van alle gemakken voorzien. Zo is er een verwarmd 
sanitairgebouw met voorzieningen voor minder validen, en 
babywasruimte met kinderdouche en een wasserette. Ook 
kun je gemakkelijk contact met thuis houden dankzij Wi-Fi 
en het internetcafé. Verder kun je gebruikmaken van de kleine 
bibliotheek. Ik vind het heerlijk dat er geen disco is, terwijl er 
wel van alles te beleven is voor jong en oud. Je kunt een potje 
tafeltennissen en jeu de boules spelen. En in de zomer zijn er 
veel initiatieven op het gebied van sport en ontspanning om 
de gasten in contact met elkaar te brengen. Kleintjes kunnen 
in het riviertje de Woltz lekker spelen, net als in de vernieuwde 
speeltuin. Maar bovenal geniet ik van de goede sfeer die de 
vriendelijke campingbeheerders en –medewerkers en de 
gezellige campinggasten creëren. Doordat ik een stacaravan 
heb, kom ik in ieder seizoen en zie ik steeds bekenden die 
terugkomen. Ook heb ik gemakkelijk contact met nieuwkomers 
die mijn liefde voor de natuur en de omgeving delen. Ik vind 
hier vriendschap, een luisterend oor, en zorg als het nodig 
is. Toen mijn man hier in Luxemburg voor dialyse naar het 
ziekenhuis moest, stonden zowel de campingbeheerders als 
bekenden op de camping klaar om hem te brengen en halen. 
Ook de zorg in het ziekenhuis was zeer goed.”

Arriët: “Het is ons tweede thuis, maar dan weg van huis, het 
is altijd echt vakantie.” Annet: “Ik vind het fijn om hier samen 
te zijn, we genieten met elkaar. Daarnaast hebben de kinderen 
hier herinneringen aan hun vader. Mijn man en ik vonden hier 

samen rust en die ondervinden de kinderen en ik nog steeds. 
Mijn zoon wil ook graag een keer naar deze camping terug nu 
hij van een vriend van destijds hoorde dat er nog steeds de 
fijne sfeer van vroeger heerst.” Arriët: “Als je van een mooie 
omgeving houdt, niet te ver weg wilt en van stilte houdt, 
waarom zou je dan ergens anders naartoe gaan?” Annet: “Je 
voelt je echt op vakantie in het buitenland, en dat op maar drie 
uur reizen van huis!”
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