Twee dagen aan de Moezel
Bingelrade, 27 juni 2013
Geacht Gildelid,
De levendige discussie over het al dan niet voortbestaan van de Euro,
na de heldere, kernachtige uiteenzetting van Jacques Arntz, gaf aan
hoe heftig het onderwerp ook bij de gildeleden leeft. Het was een zeer
geslaagde laatste avond voor de komende zomervakantie.
Onze eerstvolgende activiteit is een tweedaags bezoek aan de Moezel.
Ja, ja, inclusief wijnproeven, “Winzervesper” en rondvaart op de
Moezel. Maar er wordt nog veel meer geboden.
Lees en geniet alvast!!
Op vrijdag 20 september a.s. vertrekken wij om 8.00 met een luxe
touringcar richting “Mosel” Aan boord ontvang je het bekende BMG
ontbijt dat, bij goed weer, in “the open air” gezamenlijk genuttigd
wordt. Vervolgens zetten wij koers richting Leiwen/Wintrich. Daar
aangekomen beginnen wij met een “Planwagenfahrt entlang der
Mosel und durch die Weinberge” Dit duurt ca 2½ uur. Gedurende deze
tocht wordt ook de beloofde “Vespermahlzeit” aangeboden. Volgens
kenners in het bestuur is dat een soort lunch. Wij laten ons verrassen!
Vervolgens, dat zal omstreeks 14.00 uur zijn, gaan wij met onze
touringcar naar Bernkastel-Kues en kunnen daar tot 16.30 uur
passagieren.
Daarna gaan wij aan boord van een “Moseldampfer” om van
Bernkastel naar Ürzich te varen. Deze boottocht op de Moezel duurt
ongeveer een uur.
Op het aanlegsteiger ontmoeten wij onze gastheer, Berthold Oster,
met een “Begrüszungstrunk”. Vervolgens bezoeken wij zijn wijnkelder,

doen mee aan een wijnproeverij en genieten van een “Abendessen aus
der Winzerküche”
Zeer prettige bijkomstigheid: Op die dag is er een straatfeest in ons
gastplaatsje, Ürdich a.d. Mosel, waar wij, zo is ons beloofd, zeer
geziene gasten zullen zijn!!
Zo rond 23.00 uur vertrekken wij dan naar ons B&B Hotel Frankfuhrt
Hahn- Airport. Wij slapen daar met twee personen per kamer, de
kamers zijn voorzien van twee gescheiden bedden. Leden die liever
alleen slapen kunnen dat aangeven. Dat kost wel € 20,00 extra.
De volgende dag……21 september 2013……
Wij beginnen met een uitgebreid ontbijtbuffet.
Zo rond 10.00 uur vertrekken wij relaxed met onze bus naar Trier.
Oudste stad van Duitsland (zeggen zij) en geboorteplaats van Karl
Marx.
In Trier aangekomen, wacht ons een rondleiding met 2 stadsgidsen die
ca 2 uren duurt.
Na de stadswandeling, dat zal zo rond 13.00 uur zijn, wordt je de
mogelijkheid geboden te lunchen, de stad (en zijn mensen) nog nader te
bekijken, te winkelen, musea te bezoeken , kerken te bezichtigen en
natuurlijk ook………… wijn te proeven, of bier, of water, of koffie of
wat dan ook te nuttigen!!!!! (Dit middagprogramma is overigens wel
voor eigen rekening.)
Als je maar zorgt dat je om 19.00 uur in de “Ratskeller zur Steipe”
bent voor het afscheidsdiner. De Ratskeller is met stip het oudste
restaurant van Trier. Men fluistert dat zelfs de Neanderthalers hier
hun overwonnen tegenstanders hebben verorberd, kun je nagaan!
Het afscheidsdiner is –behalve de drank- in de prijs inbegrepen.
Zo rond 21.00 uur vertrekken wij dan weer richting Bingelrade, waar
onze dierbaren ons weer in hun armen kunnen sluiten, of zo iets.
De hamvraag: Wat kost dat grapje?
De busreis, twee maal ontbijt, twee maal diner, één overnachting, de
rondrit met de Planwagen, de boottocht op de Moezel, de
Vespermahlzeit (lunch) op de eerste dag, de begroetingsdrank en de
georganiseerde rondleiding in Trier, kost je, hou je vast………€125,00.
Daar krijg je nog geen konijn voor g………
Toeslag voor een eenpersoons kamer: € 20,00
Kosten voor (mannelijke) introducees: € 168,00

Inschrijven/aanmelden kun je je vóór 15 juli a.s. bij Wiel middels het
inschrijfformulier per E-mail, fax of briefje. Introducees kun je dan
ook al aanmelden. Tegelijkertijd vragen wij een aanbetaling (per bank
of contant) van € 75,00 per inschrijving. Het restbedrag kan in de bus
betaald worden. Hou er rekening mee: Wie het eerst haalt, het eerst
maalt!
Bereisde Roel zag op zijn tochten
Geweldig veel! Twee Bullebijters vochten,
Voor 't wijnhuis, in een kleine Duitse stad,
Terwijl hij juist aan 't venster zat. (naar A.C.W. Staring)
Het bestuur a.i.
Secretariaat: Wiel Daemen, Dorpsstraat 118, 6456 AG Bingelrade
Telefoonnummer: 046 4421230
E-mail: wiel.daemen@xs4all.nl
Bankrekening 102782393 Rabobank CZL
(Deelname aan evenementen van het Bingelraads Mannen Gilde geschiedt voor eigen risico)

Inschrijfformulier
Ondergetekende,
Naam:
lid van het Bingelraads Mannen Gilde,
neemt deel, met…. introducees* ,aan de tweedaagse wijnexcursie naar
de Moezel, die op 20 en 21 september 2013 plaats vindt.
Hij wenst wel / geen eenpersoons kamer**
Het inschrijfgeld, € 75,00 per persoon, wordt tegelijkertijd per bank
overgemaakt of contant betaald. De rest van de reissom wordt
contant in de bus voldaan.
Datum:

Handtekening:
*Aantal invullen of doorhalen.
** Doorhalen wat niet gewenst is.

