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CONCORDIA LAAT ZICH HOREN AAN DE MOEZEL
De bus zat lekker vol. Maar liefst 52 stoelen waren bezet toen het vertreksein
gegeven werd om samen met een berg instrumenten af te reizen naar de
Moezel in Duitsland. Het is er dan tóch van gekomen. Al jaren werd er steeds in
de Algemene jaarvergadering gevraagd: “Wanneer gaan we eens met de club
naar het buitenland” Nu dus: het weekend van 21 september.
Vrijdagnamiddag vertrek, zondagavond laat terug. De werkgroep had het goed
voor mekaar. Het hele Landgasthof Bottler was afgehuurd voor ons gezelschap.
En bij aankomst meteen aan de bak. Naar Brauneberg waar het Wein- und
Strassenfest plaats vond. Tot laat in de avond lekker met z’n allen spelen. Een
goeie repetitie voor alle optredens die nog zouden komen. Zaterdags in de
ochtend zomaar drie optredens om wakker te worden in Bernkastel. Een heel
mooi dorpje aan de Mosel. Waar nog even lekker rondgewandeld werd om al
die mooie handwerkhuizen van vroeger te bekijken.

Foto: Jan de Haan. Voor meer leuke foto’s: www.mv-concordia.nl

Na een kop koffie ook nog tijd voor een wijnproeverij en na het diner wederom
naar een wijnfeest in Neumagen. Beilstein en Cochem volgden op zondag. En
waarom moest het nou toch regenen? Weten ze daarboven niet dat de
instrumenten er niet tegen kunnen. Dus muziek maken onder een immens
grote “klapper”-boom (we konden er net met z’n allen onder) in een
aangeboden garage en onder een brug. En daar komen we toevallig De Naagers
uit Tilburg tegen. Nou ja, dat werd dus een gezellige boel in Cochem. Een
stevige regenbui begeleidde ons echter naar het diner. Dat was even rennen.
En zoals dat altijd gaat: “Vermoeid maar zéér voldaan huiswaarts”
Ter herinnering….RABO-leden stemmen tussen 2 en 14 oktober natuurlijk op
Concordia! Dank je wel.

