
VERSLAG RIJNCRUISE 

 

(Rijn & Moezel 19 t/m 22 april 2013)  
Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St.Cecilia” Nieuwstadt 
 
01.HEENWEG Nieuwstadt-Keulen op vrijdag 19 april 

Op deze vrijdagmorgen tegen halftien ontstond een enorme drukte bij ons 
verenigingsgebouw het “Gemeenschapshuis”. Er stonden 2 grote bussen van de 

fa. Schlangen uit Kerkrade geparkeerd en een grote schare zangers met 
supporters krioelend rondom. Meriam stond stevig als altijd gewapend met 
een aanwezigheidslijst iedere deelnemer driftig aan te kruisen. Daarbij 

deelde ze labels uit om op de koffers te bevestigen met naam etc. 
Onze voorzitter Jacques met deken W. Geurts liepen druk gesticulerend 

midden tussen de menigte. Koffers en andere bagage werden in de 
bagageruimten van de bussen gestouwd.  

Even was er twijfel over de juiste bestemming in Köln. Door miscommunicatie 
tussen busonderneming en Rederij waren de chauffeurs niet bekend met de 
juiste aankomstplaats. Onze voorzitter Jacques reageerde zoals altijd zeer 

energiek. Deken W. Geurts werd door hem gemobiliseerd en samen 
reden ze met gepaste spoed naar huize voorzitter om evt. E-mail te 

onderscheppen over de aankomstplaats te Köln. De rederij wist wel al door 
te geven dat onze boot ca.1½ uur vertraging had. Teruggekeerd bij de bussen 
bleken de chauffeurs inmiddels via mobiele telefoon te zijn ingelicht. 

Het “Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St.Cecilia” groepeerde zich in de bussen. 
Onze Deken bad voor een gezegende reis van het koor en zegende de 

buspassagiers. 
Na een laatste groet aan de achterblijvers vertrok het konvooi om 09.55 uur 

richting grens en verder. 
Bij de kruising Haverterpoort/St.Maartenswal (Běr Moors/Pit de Bekker) 
moest chauffeur Math (bus 1) laten zien waarom hij buschauffeur was. Het 

lukte wonderwel om zonder kleerscheuren de bocht te nemen zonder te botsen 
met de bakkerij terplaatse.  

Via de Brugstraat/Sittarderweg reed het konvooi via de nieuw aangelegde 
verbindingsweg naar Gangelt-Hőckeloven en de autoweg nr.46 richting Köln. 
Onderweg vielen o.a.de vele windmolens op en de diepe gaten en grote 

baggermachines in de  bruinkoolgroeve. 
Verder werd er druk geconverseerd en veel gelachen. 

Om 11.25 bereikten we de afslag 101 Köln Nord en verder via weg 57 het  
Centrum. Tegen 11.45 bereikten we de Rijn, waar onze boot zou aankomen. 

Daar deze vertraging had konden we op ons gemak de omgeving verkennen. 
De koffers en andere bagage werd onder bewaking op de kade achtergelaten. 
Het overgrote deel van onze koorleden zocht eerst een geschikte plaats 

om een plas, rook- en koffiepauze te houden. Er was keuze genoeg zo bleek! 
Er was zelfs een “chocolademuseum” gevestigd met een prachtig terras 

langs de Rijn! Hierna maakten velen een wandeling langs de Rijnkade. 
Tegen 13.30 was iedereen weer present op de aanlegkade vlak bij 
de “Severinsbrőcke”. Langzaam en statig meerde onze boot “Prinses Juliana” 

af aan de aanlegsteiger.  
Nadat de Roemeense matrozen het schip aan de kade verankerden en de 

loopbrug installeerden kon de inscheping beginnen. 
Onze bagage was reeds aan boord gebracht door de bemanning en in de 

respectievelijke hutten neergezet. We werden welkom geheten door de 
kapitein, steward etc. 
 

Van 14.00-15.00 uur kregen we een lunch aangeboden in de ruime eetzaal. 
Het was een uitgebreide koffietafel met tomaten crème soep, pasteitje etc.. 

Enkel de koffie was iets aan de “slappe” kant; Ine zorgde dat de verdere 
reis degelijke Limburgse koffie werd geserveerd.  
Verder kregen we een degelijke veiligheidsinstructie hoe een reddingsvest 



gebruikt moest worden etc. 

Tevens konden consumptiebonnen worden gekocht á 0,65 Euro per stuk. (kaart 
19,50 Euro) 

Tegen 15.30 kreeg iedereen de gelegenheid zijn/haar hut in te richten en/of 
Keulen te gaan ontdekken. 

Sopraan Annemie was haar Jan kwijt!? Zij deed een beroep op ons om bij het 
ontmoeten van Jan deze te informeren dat zij aan het schip bleef wachten. 
Jan kwamen we onderweg met de hun bezoekende zoon en hondje tegen.,.,.,  

In trek was vooral de wereldberoemde “Kılner Dom”. Een zeer imposant 
bouwwerk! Lengte 144,58 m.; Hoogte 157,31 m.; Bouwtijd 1248-1880!! 

Vòòr de hoofdingang “Die Kreutzblume”; binnen o.a. gebeente 3 koningen etc. 
Ook de winkelstraten en markt werden bezocht met hier en daar terrasbezoek. 
De vele bedelaars rondom en de sirenes van brandweer/politie auto’s vielen 

op. Het bleek te gaan om opgeslagen gevaarlijke stoffen in een appartement. 
Rond 18.00 uur was iedereen weer terug op het schip. 

Om 18.30 werden we getrakteerd op een zeer smakelijk 4-gangen diner. 
I.v.m. de vertraging vanmiddag kreeg ieder een glas wijn aangeboden. 

Opgediend werden : Ardenner paté-aspergesoep-runderrollade met saus van 
rozemarijn/Gegratineerde witlof/in room gegaarde peterselie aardappels-
uitgebreid dessert buffet. 

Met overvolle maag begonnen we aan een zeer gezellige en verrassende avond. 
De sopraan Meriam en alt Regien voerden een kolderieke voorstelling op. Zij 

kwamen als badgasten en versloegen de reis van N’stadt via Heerlen en Aken 
naar Keulen. Ze kwamen te laat op het vertrekpunt. Busjes weg!!! 
Te voet richting Sittard. “bloare!”. Liftend richting Heerlen. “Nimm mich 

(mit)!” 
Bus naar Aken en “neit Oake!”. Tenslotte aangekomen in Keulen; boot weg! 

Zwemmend toch boot gehaald. Hierna werden de koorleden door het duo 
toegezongen met een persoonlijke parodie.  

(Frans-Piet-Berty-Jan-Annie(+ dansend)-Paula-Ed-Marij(van de Piep)-Loes-
Wies-Thijs-Sophie-Thea-Jeanny-Yvonne-Truus-Hub-Annelies-Margo(+ dansend)-
Fien-Ria-Jacques-Mark(orgelman)-Ine(Ine,mine.mutte). 

Nooit geweten dat er zoveel toepasselijke liedjes bestaan! 
Onze 2 koorartiesten dirigeerden tenslotte een door het hele gezelschap 

gezongen canon. 
Moe en voldaan kroop iedereen in zijn of haar kooi!! 
 

02.KEULEN-LINZ op zaterdag 20 april (zonnig weer !!) 
In alle vroegte (±05.00 uur!) werd het anker gelicht en voeren we richting 

Linz. Bij het ontbijt werd scholadirigent Guido extra in ’t zonnetje gezet. 
Meriam en Regien hadden slecht geslapen ivm. het “vergeten” gisterenavond!! 

In de “huttengang” op het benedendek hoorde men organist Mark luid oefenen 
op zijn meegenomen orgel. 
Om 09.10 passeerden we Bonn en om 09.45 Bad Godesberg. Op het bovendek liet 

men zich door de warme zon verwennen. Onze muzikale leiders Ine en Guido 
lagen driftig “knauwelend” uitgestrekt van de volle zon te genieten. 

Voorzitter  Jacques wist eveneens het “zonnedek” te vinden evenals legio 
koorleden en fans. 
In de Lounge (tussendek) werd o.a. fanatiek gekaart door Marga etc. 

Af en toe ontmoetten we ook kanovaarders. 
Nabij Kıningswinter (11.05) genoten we van de aanblik van de “Drachenfels”. 

Bij Rolandseck voer ons schip voorzichtig manoeuvrerend langs de daar 
overstekende veerpont over de Rijn. Bij Remagen (12.20) zagen we de nog 

intacte pijlers van de beroemde brug! (In de 2e W.O. zijn de Amerikanen van 
het 3e leger (Generaal Patton) hier als eerste de Rijn overgegaan.  
De brug is naderhand vernietigd!). 

Ruim vòòr de verwachte aankomsttijd (14.00) kwamen we om 13.05 aan de kade 
van Linz. De bemanning legde onze boot aan de kade vast. 

Ons gezelschap was toen druk bezig aan een goed verzorgde lunch met o.a. 
gebonden Broccoli soep. 



Plots (ca. 13.20) haastte Jacques zich naar de receptie en verwelkomde onze 

beschermheer Deken W.Geurts. Deze kon toen gelijk “aanvalllleeee!” 
Tenor Jan was het even te veel en deed zalig ontspannen zijn middagdutje 

aan de eettafel, terwijl zijn Maria in druk gesprek was. 
Na de lunch informeerde Jacques het gezelschap inzake de verdere voortgang. 

Iedereen was vrij de wal op te gaan om Linz te ontdekken. Wel moesten de 
zangers tegen 17.30 in de kerk aanwezig zijn om in te zingen!! 
Linz bleek een oud stadje te zijn met ca.6.400 inwoners Het hoogteverschil 

was van 60-380 m.! Er waren veel historische gebouwen etc. o.a.  
bij het verlaten van het schip de “Rheintor”(poort). Na deze ingang liep 

een winkelstraat zeer hellend naar boven naar het marktplein. Hier lag 
het oude Gemeentehuis, Kapuzinerkirche, stadhalle etc. aan. 
Tevens lagen hier heel gezellige cafés met terrasjes. Vooral het 

zonovergoten terras van Café-restaurant “Cuvée” was in trek. De naast 
gelegen ijsbar deed goede zaken.,.,. 

Bezienswaardig was ook  de “Burg Linz” met glasblaaskunst. 
Tegen 16.00 gingen de meeste cruisegangers richting Pfarrkirche 

“St.Martin”. 
Gelegen op het hoogste punt van de stad! 
Ook de bassen Harrie en Ad waren inmiddels per auto gearriveerd,evenals de 

vlakbij vakantievierende bas Zef. 
De kortste weg liep vanaf de markt was een behoorlijk steile klim!  

Een geleidelijke omhoog gaande weg liep via de “Neutor” en “Seniorenstift 
St.Antonius”. Via een prachtig aangelegd “Tilmann Joel Park” en het oude 
kerkhof bereikte men zo de Pfarrkirche “St.Martin”. 

Tegen 17.15 begonnen de zangers en fans bij de kerk aan te komen. 
Deken W.Geurts liep met grote passen met aktetas de kerk binnen,terwijl 

organist Mark het kerkorgel tot leven bracht. 
Boven op het iets te kleine oksaal was het een drukte van belang met passen 

en meten om ieder koorlid in positie te krijgen. Ine had de handen vol!! 
Toen iedereen zijn plaats had ingenomen begon het koor met inzingen. 
Om 18.00 uur begon de H.Mis in de druk bezochte kerk.  

Pastoor Deken W.Geurts liet blijken het Duits niet verleerd te hebben. 
Hij celebreerde in perfect Duits de H.Mis. Onze ook aanwezige koster Tjeu 

assisteerde met 2 lokale misdienaars met koster. 
Het G.K.Z.”St.Caecilia” luisterde de dienst zeer geconcentreerd met 
prachtige gezangen op : 

Ordinarium   : Messe breve van Gounod. 
Introïtus    : Misericordia Domini plena est terra 

Tussenzang   : Im Abendrot van Franz Schubert 
Offerande    : Locus Iste van Anton Bruckner 

Pater Noster : Pater Noster van Nikolai Kedrov. 
Communie     : Jesus bleibet meine Freude van Joh.Seb.Bach (Cantate 147) 
Slotlied     : Laudate Dominum van Ad Voesten 

Na de H.Mis lagen er voor iedere zanger(es) kaarsjes als herinnering klaar. 
Verder ontstond er een stormloop naar de enige aanwezige WC in de tuin. 

Bergaf liep het wat makkelijker! Guido voegde zich bij de bassen Ad en 
Harrie. Na een etentje op het terras van Restaurant “Cuvée” op het 
marktplein vertrokken ze gedrieën richting Nieuwstadt. 

Ons gezelschap liep met gezwinde spoed naar ons schip om een overheerlijk 
diner te gaan verorberen samen met onze beschermheer, die ±22.00 uur 

afscheid nam. 
De scheepskok met bediening trakteerde ons op een heerlijk diner met 

Indonesische delicatessen. (Nasi-Bami-Saté etc.) 
Alleen het nagerecht (gebakken banaan) was wat klein uitgevallen! 
Jacques riep na afloop van dit diner de scheepskok met assistenten lof toe 

voor deze prima verzorgde en heerlijke tafel. 
De kok ontving via de diverse eettafels de nodige complimenten. 

Door het late tijdstip en uitloop van het diner zochten de meeste leden 
hun hut op voor een welverdiende rust.   
 



03.LINZ-ANDERNACH-KOBLENZ op zondag 21 april (Weer: bewolkt,met koude wind) 

Ca. 06.00 uur vertrok ons schip richting Andernach. 
Varend over de Rijn ontdekten we interessante uitzichten op beide oevers. 

Glooiend landschap met pittoreske dorpen en stadjes; af en toe watervogels 
o.a.zwanen. Na Leutesdorf met hotel “Leyscherhof” naderden we langzamerhand 

ons reisdoel. 
Bij aanvang van ons ontbijt (± 8.00 uur) meerden we af te Andernach. 
Na dit stevig “Frőhstőck” konden we aan wal,na eerst onze resp.sleutels  

van de hut afgegeven te hebben bij de receptie! Dit om te voorkomen dat 
er naderhand achterblijvers zouden zijn. 

Andernach heeft 29.436 inwoners en ligt op 60 m. Imposant waren de 
vestingwerken direct bij binnenkomst vanaf de ligplaats van onze boot. 
Er waren veel oudheden te bewonderen o.a. “Rheintor”,”Rathaus”, 

”Christuskirche” en “Mariendom” (Liebfraukirche). 
In deze laatstgenoemde kerk werd door toevallig aanwezige ca. 15 koorleden 

spontaan en 4 stemmig de “Pater Noster” gezongen. Onze overal aanwezige 
Jacques zong solo de baspartij!! 

Jammer was wel dat Betty wat al te enthousiast het priesterkoor op wou, 
waardoor ze struikelend “Den Heer” tegemoet ging! Gelukkig bleef het bij 
een pijnlijke enkel. 

Onze koorfans Fien (Fien van Sjaak), Leny (Leen van Wilke) en Jo (van Thijs 
van Betje van Kaat) hadden een ontmoeting met een zonderling. Op het oog 

een zwerver. Maar hij weigerde het door ons aangeboden geld! Men raakte in 
gesprek en het bleek te gaan om een wereldreiziger. Hij was actief bij de 
Duitse stichting “Aktien Zorgenkind”. Zijn familie waren veelal 

afgestudeerden; met enkele professoren! 
Het was een heel interessante ervaring,tenminste als het allemaal klopte 

wat de “filosoof” vertelde! 
Tegen 11.00 uur waren de meeste leden weer aan boord om de geplande 

(Weinprobe) mee te maken. Aangedragen door tenor Wim!) 
Onze voorzitter Jacques leidde deze actie in met een welkomstwoord aan onze 
gasten van “Männerchor Liederkranz 1880” Andernach 

(Vorstand: Alois Gut,Wolfgang Böck,Paul Oppel,Willie Thier en Detlev 
Müller) 

Na een woord van Vorsitsender Wolfgang kwam “Winzermeister” Rudolf Hugemann 
aan het woord. 
Hij legde uit hoe wijn gemaakt werd naar smaak en kleur. Er werden 6 

soorten wijn gepresenteerd en geproefd. Tussendoor werd door de koorleden 
o.l.v. Ine vierstemmig “Ein Prost mit harmonischen Klänge” gezongen.  

Het moet gezegd: naarmate er meer werd geproefd ging ook het zangvolume 
naar dubbele forto! 

Onze gasten uit Andernach deden zeer verdienstelijk mee. 
Al met al een zeer geslaagd intermezzo. Na afloop kon men wijn bestellen. 
Hierna hielden Ine en Mark met het koor een korte repetitie. 

“Ein Likörchen főr das Kirchenkörchen” 
Om ± 12.55 werd de lunch geserveerd. Tevens lichte ons schip het anker en 

voer richting Koblenz. 
Ter hoogte van Neuwied werden we toegezwaaid door fietsende mensen. Tot 
onze verrassing bleek dit Zef Pumpeler met familie te zijn die aldaar 

vakantie vierden! Ondanks de koude wind was het toch een prachtige tocht 
met schitterend uitzicht op de schilderachtige dorpjes langs de Rijn.  

Ook voeren we langs een stilgelegde Kerncentrale die vreselijk duur werd 
door onderhoud etc. 

In de stuurhut kregen diverse passagiers uitleg over de techniek en het 
varen met het schip over de Rijn. De 74-jarige kapitein uit Noord Duitsland 
(Ostfries!) vertelde honderduit.  

Op het schip was plaats voor o.a. 150.000 liter water en 90.000 l. diesel.  
In de lounge werd alt Berty gefeliciteerd en toegezongen vanwege haar 72e 

verjaardag. 
Tegen 16.00 uur passeerden we de “Deutsches Eck”(Standbeeld van Wilkelm I), 
draaiden naar rechts de Moezel op legde aan op de Moezelkade. 



Deze keer werd de loopplank via het bovendek gelegd en vastgesjord. Het 

schip lag lager dan de wal! 
Hierna kreeg men gelegenheid om de stad Koblenz te verkennen. 

De stad met ruim 106.000 inwoners behoort tot Rijnland=Palts. Haar naam 
verwijst naar het Latijnse Confluentes.(samenvloeiing) 

Vanaf de ligplaats van ons schip liep men in de kortste tijd midden in het 
bruisende centrum van de stad. De vele kerken vielen direct op. Tevens de 
vele parkjes met waterpartijtjes. Indrukwekkend was het “Kurfőrstpalast” 

met mooi aangelegd park en het hotel “Triererhof” met de Latijnse 
inscriptie “Musis Maribus et Publica MDCCLXXXVII”. 

Op de markt bevond zich een prachtige beeldengroep met waterfonteinen en 
roeiers, oprijzend als een obelisk. 
Het was voor ons allen een mooie ervaring!  

Terug aan boord (ca.17.45) werden we in de salon verrast door de Kapitein 
met bedienend personeel op een heildronk met sekt. 

Hij bedankte het hele gezelschap voor de zonder incidenten verlopen toer. 
Hijzelf had uitermate genoten van de sfeer en gezelligheid van het G.K.Z. 

Tevens nodigde hij ons uit op een “captains night” vanavond na het diner. 
Het hoofd bediening nodigde ons uit op een “Captains diner” in het 
restaurant.   

De tafels in het restaurant waren heel apart aangekleed. De wijnglazen 
waren gevuld met rode servetten. Brandende kaarsjes op iedere tafel.  

De gordijnen waren gesloten en het geheel gaf een heel aparte ambiance! 
Het 5 gangendiner bestond uit : Bon bon van gerookte zalm met een 
vulling van forelmousse,roomkaas gedresseerd en mierikswortel- 

Gebonden kervelsoep-Getrancheerde kalkoenbiefstuk met saus van Calvados en 
appel, huisgemaakte aardappelgratiën, verse asperges en gegrilde tomaat met 

mozzarella en tijm-Omelette Siberiënne-koffie of thee. 
Het toetje werd voorafgegaan door een parade van het bedienend personeel 

in fakkeloptocht met ijstaart door de zaal. Alles begeleidt door stemmige 
muziek. (o.a.”Tulpen uit Amsterdam”) 
Aan het eind van deze verwennerij nam onze voorzitter Jacques het woord en 

dankte de bemanning en bedienend personeel voor de voortreffelijke 
verzorging aan boord van hun schip. 

De kapitein sloot het diner af en nodigde iedereen uit op een gezellige 
“Captains Night”! 
Nadat de salon was volgestroomd met feestvierders zette het eenmansorkest 

een pittig stukje muziek in. 
Tenor Jan opende met een sierlijke buiging voor zijn Annemieke de dans. 

Weldra volgden meerdere danseurs met partners en werd er behoorlijk 
geschuifeld over de (niet al te gladde) dansvloer. 

De 79 jarige ! Jules liet met zijn vriendin zien dat niet altijd de jaren 
meetellen!! Ria en vriendin, Hub en Ivonne, Pierre en Loes;Ed en Marjo enz. 
hielden de dansvloer goed warm! José,Jeanny,Frans, Wim, Jan, Thea met hun 

partners zorgden constant voor een drukke soms te kleine dansvloer..   
Jacques met Wies zagen we behoorlijk door de bocht gaan. 

Het bedienend personeel liet zich ook niet van zijn stuk brengen en startte 
een polonaise die op een enkele uitzondering na iedereen in beweging zette! 
De Griekse volksdans werd door Rob,Thea en Meriam zeer fanatiek uitgevoerd! 

Tegen 23.30 togen diverse feestgangers moe en voldaan naar hun hut. 
Het hoofd van de bediening moest nog een spurt inzetten om een verdwaalde 

“blinde passagier” van het schip te verwijderen. 
(waarschijnlijk een “feestbeest”,dat op de gezellige muziek was afgekomen?) 

 
04.TERUGWEG Koblenz-Cochem-Nieuwstadt (Volop zonneschijn; aangenaam warm) 
In de vroege morgen rond 6.30 uur vertrok de “Prinses Juliana” via de 

Moezel naar Cochem. 
Tussen 09.00 en 10.00 werden onze koffers en verdere bagage door de 

bemanning opgesteld op de dansvloer van de Lounge. 
Tevens werd ons verzocht de hutsleutels bij de receptie in te leveren. 



In verband met het hoogteverschil en de vele bochten werd het schip via 

diverse sluizen (4) omhooggeschut. Een bezienswaardigheid op zich. 
De 1e sluis was direct na de afvaart uit Koblenz! (± 5 m.!!)  

Verder passeerden we de sluis te Bruttig-Fankel, stuwmeer “St.Aldegrund, 
Sluis te Müden etc. etc. 

De oevers waren bezaaid met hellende druivenvelden. Hier en daar doken 
ruines van (roof)ridderburchten op.  
Ook lagen er vele campings o.a te Bőrgen. 

Bij Pommerner Goldberg werd hard gewerkt op de hellingen met druiven. 
Men vroeg zich af hoe de vele werkers zich konden handhaven op die zeer 

steile hellingen? 
Door het mooie weer was het bovendek vol met zonaanbidders en fitnessmensen 
die ieder op zijn/haar manier zich vermaakten. 

Bij een van de sluizen wou Thei op de fitnessfiets het schip de sluis 
invaren! De alten Loes en Annie fietsten zich in het zweet. Ook werd er 

druk gemarcheerd op het bovendek. Ine met Jules hielden er flink de pas in! 
Piet met vriendin-Viera-Loes-Jan (van Truuke) enz. enz.liepen met snelle 

“zevenmijlslaarzen” rondjes. 
Tegen 11.30 werden we getrakteerd op een “galgenmaal”, een warme lunch met 
Edelpreisoep, Hongaarse Goulash met spatzle en doperwten en als nagerecht 

Profiteroles met advocaat, chocolade saus en slagroom! 
Na deze geweldige lunch konden we onze overgebleven bonnetjes bij de 

receptie inwisselen. 
Voorzitter Jacques sprak een afscheidswoord met een resumé over de voor ons 
koor met fans zo succesvol en mooi verlopen Rijn en Moezelreis. 

Hij had een speciaal dankwoord voor Sopraan Meriam, die deze reis met alles 
er om heen zo goed verzorgd had. 

Op haar beurt dankte Meriam Jacques voor zijn niet aflatende grote steun. 
Na Klotten maakte onze boot een draai naar links waar we in de verte ons 

doel Cochem zagen opdoemen. 
De kapitein met bemanning leidde het schip onder de Nordbrőcke en langs het 
Moselstadion richting aanlegsteiger vlak vòòr de Moselbrőcke. 

Nadat het schip was afgemeerd (12.30)en de loopplank goed vastgesjord was 
vond de ontscheping plaats.  

Het hoofd bediening met assistente nam persoonlijk van iedere opvarende 
afscheid. 
In een lekker zonnetje vertrokken we via de Moselbrőcke (steile klim!) naar 

onze verzamelplaats Carlfritz Niclay Platz. 
Hier was ook het busstation gevestigd, waar de bussen ons kwamen ophalen 

voor de terugreis. 
Vanaf deze plaats had men een mooi gezicht op de hoog boven de stad 

uittorende Reichsburg. Vlakbij lag de Katholieke Pfarrkirche “St.Martin”. 
Ons gezelschap koesterde zich in een lekker warm zonnetje links en rechts 
op de alom aanwezige balustrades. Ook kon men zich vermaken met de onder 

de brug opgestelde kramen met snuisterijen (o.a.rollende speelgoedhondjes) 
De daar ook aanwezige Wc’s werden druk bezocht! Loes was haar Pierre weer 

eens kwijt! Deze was iets verder afgedwaald naar de oever van de rivier! 
Tegen 14.30 arriveerden onze bussen met onze koffers etc. 
Meriam noteerde of er niet stiekem iemand was achtergebleven.  

Dit bleek niet zo te zijn.  
Nadat iedereen zijn plaats weer had gevonden in de bussen kon het 

sein voor vertrek worden gegeven. (14.45) 
Via enkele binnenwegen bergop met prachtige vergezichten bereikten we de 

Autobaan richting Köln-Aachen. 
Onderweg begon de vermoeidheid diverse mensen parten te spelen. 
De drukke gesprekken werden alsmaar minder en op een gegeven moment hoorden 

men hier en daar geluiden die leken op geknor.,.,. 
In verband met “hoge nood” van een passagiere werd een sanitaire stop 

gemaakt op een van de vele “Raststätten” 
Tegen 17.00 uur passeerden we de grens.  
Om 17.30 reden de bussen de Beekstraat in en stopten bij de kruising 



Millenerstraat. De kerk en gemeenschapshuis stonden er nog!! 

Na het uitstappen van het gezelschap en uitladen van de koffers vertrok 
na een laatste groet iedereen tevreden en met mooie herinneringen 

huiswaarts. 
   

Th.Busch 20-05-2013 

 


