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Hilariteit alom, wanneer blijkt dat het boerenkarrenpad dat we gekozen hebben vanwege een wegafsluiting, ons absoluut niet naar Echternach brengt, sterker nog, het loopt dood... Omkeren dus, en dan
merken we dat op reis zijn met een kleine groep voordelen heeft: je leert elkaar in no time kennen.
We lossen de problemen gezamenlijk op en arriveren ruim op tijd in het Grand Hotel.

D

e reis naar Luxemburg, Moezel en Rijn was zondag 10 juni
in Maastricht begonnen en werd voortgezet met een route
door ‘Klein Zwitserland’, maar helaas waren veel wegen
en dorpen afgesloten vanwege aardverschuivingen, veroorzaakt
door het Donner und Gewitter van de week ervoor. We zoeken een
eigen route, overleggen even, want er is vandaag iemand jarig
en die wil trakteren. Maar: geen terras te vinden, op maandag
is alles gesloten. Ergens in de bergen vinden we ten slotte ‘MuppenTrupp’, een café-restaurant waar niet genoeg gebak voor ons
allemaal was, dus dat werd eerlijk delen. Gelukkig is de groep
niet zo groot...
Het openbaar vervoer brengt dinsdag de groep naar Luxemburg voor de rondleiding door de stad. Dat is voor een rugpatiënt eigenlijk geen optie, daarom gaan Fred en ik met de auto
naar Diekirch. Waar de groep naar de Kazematten en de Kathedraal ging, bezochten wij het Nationaal Museum voor Militaire
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Geschiedenis en de St. Laurentiuskerk: bezienswaardigheden van
dezelfde soort... Na drie nachten is het tijd om de reis te vervolgen, in Ediger-Eller aan de Moezel staat ons hotel. Tijdens deze
route is er ook een omleiding, dus geen idee welke weg je moet
volgen. We gaan richting Trier, en na een stukje snelweg vinden
we weer plaatsen uit het routeboek. We plannen een koffiestop en
rijden op goed geluk een dorpje in en jawel, aardbeien met slagroom! We hebben het gezellig samen, er worden sterke verhalen
verteld en toen er nog een portie aardbeien met zout in plaats van
poedersuiker werd geserveerd, was de hilariteit compleet.
De donderdag is vrij te besteden. Een deel van ons gezelschap
gaat met de bus naar Cochem. Wij gaan met nog een stel naar de
Sesselbahn en genieten van het uitzicht over de rivier, waarna wij
doorrijden naar het vliegveldje in Daun. Helaas kun je alleen in
het weekend meevliegen en dus rijden we lekker kriskras, hoog
en laag door de omgeving terug naar ons hotel.

de zilverster

De navigators stappen in...

De week gaat veel te snel voorbij, het is vrijdag en we rijden in
colonne naar Hotel Loreleyblick in St. Goar aan de Rijn. Af en toe
valt er wat regen en inmiddels heeft het mechaniek van de ruitenwissers het begeven. We redden ons tot St. Goar en daar gaan
twee man op zoek naar een kortere ruitenwisser. Bij de Opeldealer was men niet erg behulpzaam, en na overleg door wijze
mannen kwam de hoteleigenaar met een fietsbinnenband aanzetten. Daarmee is het mechaniek provisorisch gerepareerd.
Gelukkig viel er daarna geen regen meer... Een weigerachtig
achterlicht bij een der auto’s werd veroorzaakt door de schakelaar
in het dashboard. Hier zorgden de wijze mannen met een simpel
elastiekje voor de oplossing.
Zaterdag gaan we met de boot naar Rüdesheim; heerlijk zonnetje,
beetje bijpraten of gewoon genieten tijdens de drie uur durende
reis. We sluiten de laatste dag af met een diner, waarna nog een
wijnproeverij volgt. We leren alles over persingen en suikergehalte en krijgen als laatste een drankje met 40% alcohol, dat niet
echt lekker wordt gevonden. De rode wijn smaakt daarna des te
beter. Onze voorman krijgt als dank namens alle deelnemers een
doos van deze heerlijke wijn.
Na het ontbijt op zondag nemen we afscheid en gaat eenieder via
zijn eigen route naar huis.

...maar er blijkt toch overleg nodig

Het gezelschap op de boot naar Rüdesheim

Gezellige reis!
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