Wijn-concertreisje Mannenkoor St. Remigius naar Traben Trarbach aan de Moezel, mei 2017
Dit weekend werd georganiseerd door Lou Caubo, Thieu Geurts, Henk Spit en Sandy Wijnands voor
het muzikale programma, met advies van oud-Klimmenaar Jan Laeven, wonend in de buurt van
Traben Trarbach. Vrijdag 12 mei om 10.00 uur vertrokken de 45 deelnemers (leden, partners en
enkele vrienden van Remigius) vanuit Grandcafé Klumme naar Central-Hotel te Traben Trarbach. Na
aankomst maakte de eigenaresse mevr. Gesser de kamernummers bekend op basis van de
toegezonden deelnemerslijst. Bij de toewijzing is door haar volledig rekening gehouden met de
opgegeven beperkingen; Chapeau. Een goed begin! Na het betrekken van de kamers was de middag
vrij om het stadje te bezichtigen. s’ Avonds werd gedineerd in restaurant Alte Stadtmühle, op
ongeveer 15 minuten wandelen van het hotel. Een menuselectie was vooraf door eenieder
ontvangen en ingevuld en door ons toegezonden, waardoor het diner vlot verliep. Wat hebben we
genoten van het menu, het vioolspel van de eigenaar met bretels (maar dat zag er niet uit omdat die
gezellige lobbes het hemd over de broek had hangen), van ons zingen, de begeleiding van Pavlina en
beroepsviolist Patrick, echtgenoot van Pavlina, die de viool had overgenomen van de eigenaar. Met
pijn in het hart vertrokken we rond 23.00 uur naar het hotel, omdat mevr. Gesser voor ons de
Weinstube had gereserveerd en hiervoor ook personeel had ingehuurd. Echter de pijn was gauw
over, want we hebben tot in de kleine uurtjes genoten van een heel gezellig samenzijn.
Zaterdagmorgen na het ontbijt zijn we met de boot van de firma Gebr. Kolb naar Bernkastel-Kues
gevaren. Iedereen op het zonnedak en genoten hebben we van de pracht en praal waar we langs
gleden en uiteraard van het schitterende weer, met als bijkomend resultaat: verbrande koppen.
Eenieder was weer vrij om dit zeer pittoreske stadje met al zijn vakwerkhuizen en smalle straatjes te
bezichtigen. Een aanrader! Na terugkomst in Traben Trarbach volgde er een gezamenlijk diner in ons
hotel met aansluitend een gezellig samenzijn in de Weinstube. Als gasten waren aanwezig Jan
Laeven en echtgenote Hannie, die ons (Thieu Geurts, Lou Caubo en ondergetekende) in het
voortraject met raad en daad hadden bijgestaan bij de totstandkoming van het programma. Goed
gegeten en een voortreffelijke nazit, waarbij opviel dat veel van plaats werd gewisseld om toch even
met iedereen te kunnen kletsen. Zondag om 11.00 uur hebben wij de H. Mis in de katholieke St
Nicolaus kerk van Traben Trarbach opgeluisterd met het (mede op basis van het aantal aanwezige
bassen en tenoren) door Sandy Wijnands en de muziekcommissie samengestelde programma.
Pavlina begeleidde ons aan het orgel en het koor stond onder de bezielende leiding van Henk
Koonen. Alle leden en partners waren vol lof over het optreden. Na de H. Mis ontvingen we een
langdurig applaus, heel fijn en warm. Pastoor Matthias Hermes sprak het dankwoord en vond het
programma zeer gepast en het Gloria en Kodosh heel indrukwekkend, waarna wij alle moeders
vanwege Moederdag nog eens extra in de bloemetjes hebben gezet met het zingen van Het
Veldboeket. Dat wij en met name ik na de Mis ontzettend nat zijn geworden, is reeds als een lopend
vuurtje door het dorp gegaan en behoeft dus geen verdere uitleg. Na de Mis genoten we van een
lunch op eigen gelegenheid in een naast ons hotel gelegen lunchroom. Een aantal leden klaagde over
de langzame bediening, echter achteraf bleek o.m. dat als de bediening langs kwam en vroeg wie bv.
Sachertorte had besteld, er niet werd gereageerd, omdat men wel de taart had aangewezen, maar
de naam van de taart niet kende. Om 13.30 uur was eenieder gereed voor de terugtocht naar
Klimmen. Na in de bus afscheid te hebben genomen van Iris Gesser en haar team met een daverend
applaus als dank voor de goede verzorging, keerden we huiswaarts, waar we rond 17.00 uur
aankwamen. Vanwege de geweldige sfeer, gezelligheid en spontaan ontstane onderlinge
saamhorigheid hebben we als afsluiting eenieder verrast met een gratis afzakkertje in Grandcafé
Klumme. Ik wil afsluiten met een mailtje van onze van oud-voorzitter en lid Sjir Pisters: Bedankt, zoals
in het verleden, bedankt!
Henk Spit Voorzitter mannenkoor St Remigius

