Weekend Traben Trarbach
Van vrijdag 6 september t/m zondag 8 september 2019 maken
een groot aantal leden, dirigent en pianiste van het
mannenkoor samen met hun partners een uitstapje naar Traben
Trarbach en Trier. Er wordt gereisd per touringcar. Er zijn op dit
moment nog plaatsen
beschikbaar in de bus en
Vrienden, die het koor
willen vergezellen, zijn in
deze van harte welkom.
Er wordt een bijdrage
gevraagd van €150,- per
persoon. Bij dit bedrag
zijn inbegrepen:
- 2 overnachtingen
inclusief
Restaurant Stadt Mühle
ontbijt
- 2 x diner
- Stadsrondrit Trier
- Vervoer per touringcar
Bij belangstelling graag op korte termijn contact opnemen met
Thieu Geurts (045-4053189) of per mail (thieug@ziggo.nl).
Reis naar Traben-Trarbach
Na de instap in de touringcar van Jacobs Travel is voor de 37
passagiers het weekend Traben-Trarbach begonnen. In de bus
heerst een gezellige sfeer; voorin de bus veelal serieuze
mensen, die een goed gesprek willen voeren en achterin veelal
mensen, waarmee bij zulke uitstapjes geen serieus gesprek
gevoerd kan worden, “allein sjtomme kal”. Van de Vrienden
hadden zich 7 personen aangemeld en ook ons oud lid en
erelid Ab Lanting was van de partij, samen met zijn dochter. Na
een reis van ongeveer 3 uur werden wij verwelkomd door Frau
Gesser van Hotel Central. Na ontvangst van de sleutel van onze
kamers kon ieder zijn eigen weg gaan. In het hotel werden
plattegronden verstrekt van het mooie stadje Traben-Trarbach,
zodat iedereen een wandeling kon maken zonder te verdwalen.
Om 19.30 uur werden wij verwacht in de Stadtmühle. Na een

goed diner werd het een gezellige avond, alleen jammer dat de
samenzang niet helemaal goed ging, omdat veel zangers de
woorden van de liederen niet
kenden. Zaterdagochtend, na een goed ontbijt, stapten wij in
de bus, die ons naar Trier bracht. Onderweg konden wij
genieten van mooie
vergezichten. In Trier stond een wandeling op het programma
met een gids, die veel wist en ook goed kon vertellen, maar
naar mijn idee
teveel. Het weer zat die dag niet mee. Gelukkig waren er goede
Konditoreien, waar koffie en broodjes (met Duitse afmetingen)
alles weer goed maakten.
Na Kaffee mit Kuchen bracht de bus ons terug naar het hotel.
Na het diner vertrokken wij naar de Weinstube (bij ons “kroeg”)
waar de avond
met muziek van Pavlina
(orgel) en haar echtgenoot
(viool) en het zingen van
Duitse liedjes omvloog.
Zondagmorgen na het
ontbijt vertrokken wij naar
de Sankt Nikolaus Kirche
waar Remigius de “Heilige
Messe”, opgedragen door
de Pfarrer van Traben en
Pater Jan Bos, goed
opluisterde o.l.v. Henk
Koonen (zelfs Ab zong uit volle borst mee). Naar mijn mening
viel onze zang zeer in de smaak, getuige de vele goede reacties
van de
bezoekers van de Heilige Mis (Ihr sollt öfter hier singen, es war
sehr schön).
Na een kleine lunch vertrokken wij om half twee (13.30 uur)
terug naar Klimmen, waar het weekend werd afgesloten in ons
verenigingslokaal met een heildronk “op naar het volgende
reisje”!

