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Familie Dirickx uit Tongeren (België)

in Ettelbrück
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Sinds 2004 vieren ook mijn familieleden Camiel Dirickx 
(83), Rony Ernots (40), Cindy Ackx (38) en Robby Ernots (11) 
vakantie op camping Kalkesdelt. Alphonse: “Aan iedereen is 
gedacht bij de aanleg van de voorzieningen. Het moderne 
sanitairgebouw heeft een babywas- en badruimte en goed 
toegankelijke toiletten en douches, ook voor invaliden. En 

gratis warm water. De kinderen kunnen lekker ravotten op de 
speelplaats en de wat oudere kinderen en volwassenen kunnen 
een potje volleybal, basketbal, badminton, tafeltennis of jeu 
de boules spelen. In het hoogseizoen kun je meedoen aan 
gezellige activiteiten die georganiseerd worden. Of huur een 
fiets of mountainbike om de directe omgeving te verkennen. 
Daarna is het lekker uitrusten op het terras. Is het wat minder 
goed weer, dan kun je televisie kijken in het gastendagverblijf. 
De campingbeheerder zet zich ervoor in je een mooie vakantie 
te bezorgen. Kom je met het openbaar vervoer, dan komt zij 
je zelfs van het station halen! Vijf jaar geleden bleek ook de 
vriendelijkheid en daadkracht van de vorige campingbeheerder, 
Tinus. Mijn vriend Louis werd tijdens het aanbrengen van een 
vlonder in onze voortent plotseling niet lekker. Tinus bracht hem 
direct naar het ziekenhuis. Door dit snelle ingrijpen leeft Louis 
nu nog, want hij bleek een hartinfarct te hebben gekregen. 
Louis komt nu nog ieder jaar naar camping Kalkesdelt en ik 
denk dat hij komt zo lang als hij kan!”

De terrassencamping Kalkesdelt ligt op een kilometer afstand 
van het centrum van Ettelbrück. Campingbeheerster Ellen 
Ringelberg: “In het hoogseizoen kun je er ook komen met 
een city-bus. In het plaatsje kun je leuk winkelen en door 
de autovrije hoofdstraat slenteren. Midden in het centrum 
staat een monument van Generaal Patton. Na een zware slag 

tijdens het Ardennenoffensief in de Tweede Wereldoorlog 
is het hem samen met de Amerikaanse geallieerden gelukt 
Luxemburg te bevrijden. In het museum vind je veel foto’s, 
documenten, uniformen en wapens van die tijd. Een heel 
ander uitstapje is een reisje met de trein naar Luxemburg-
stad of naar het noorden. Bijvoorbeeld naar Clervaux, een 
leuk traject met tunnels. Vlak bij Ettelbrück, in het plaatsje 
Roost, ligt  het nieuwe bezoekerscentrum van de melkfabriek 
Luxlait, genoemd Vitarium, waar je op een interactieve manier 
van allerlei over melk en melkproducten te weten komt. En 
wil je lekker de natuur in, dan vind je op een halfuurtje rijden 
het bezoekerscentrum ‘Heringer Millen’. Dit is in het plaatsje 

Mullerthal, zoals ook de regio heet, ook wel Luxemburgs 
Klein Zwitserland genoemd. De gerestaureerde molen uit de 
17e eeuw is nu een molenmuseum en er wordt molenbrood 
gebakken. Ook kun je er wandelschoenen, rugdragers, nordic 
walking- stokken en ander wandelmateriaal huren. Je vervelen 
hoef je hier nooit!”
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