De Moezelrit, 10 juni 2022

Vrijdag 10 juni was het dan eindelijk zover, de Moezelrit zou van start gaan. Wij vertrokken
na een heerlijk ontbijt bij de Bokkenrijder te Vaals en reden via België naar Duitsland.
Onderweg was er nog een gezellige tussenstop waarna we aankwamen in het familiehotel
Neumühle te Enkirch. Nadat de kamers waren verdeeld, hebben we kunnen genieten van
een overheerlijk Schlemmermenu. Als afsluiter van de dag zijn er verschillende
sportievelingen een wandeling gaan maken en hebben we ook te voet nog kunnen genieten
van de mooie omgeving.
Na een goede nachtrust en een stevig ontbijt vertrokken we onder een stralende zon naar
het plaatsje Herrstein. Aangekomen in het idyllische Herrstein mochten we van de
burgemeester in het centrum parkeren. We hebben onze ogen uitgekeken, het leek wel alsof
we terug in de tijd waren gegaan. Prachtige vakwerkhuizen, een stadsmuur en vele andere
spannende plekjes waren te bewonderen.
Rob zag daar een vrouw gluren door het bovenraam. Die vrouw, die overigens leek op een
heks uit een sprookje, maakte de deur open en gaf commentaar over het parkeren van de
oldtimers voor haar deur.. er ontstond een discussie. Na een tijdje had Rob de oplossing
voor de discussie gevonden en ging op zoek naar de bezem, zodat ze daar mooi mee weg
kon vliegen. Marita, dat was haar naam, gaf uiteindelijk toe dat ook Rob een lieve man was.
Maar, zo zei ze, mannen blijven op een bepaalde leeftijd in hun denkwijze stilstaan en
vrouwen daarentegen ontwikkelen zich wél verder! Met deze wijsheid van ‘de heks’, die de
sfeer aardig had gezet, vervolgden we de rest van de dag. Wij hebben er nog vaak hartelijk
om gelachen.
De volgende stop was Kloster Machern voor een drankje en bezichtiging. Voor het diner gaf
Peter ons allemaal een woordpuzzel om op te lossen. Uiteraard won het vrouwen-koppel
van de groep de eerste prijs. Misschien had Marita met haar wijsheid toch gelijk.
Zondag bracht de terugreis ons naar het Skulpturenpark in Niederprüm. Na het bezichtigen
van dat mooie park reden we verder door naar huis, waarmee deze mooi rit tot een einde
kwam.
Wij willen graag Leo, Annie, Peter en Yvonne bedanken voor de perfecte organisatie en de
mooie ritten. Het was weer geweldig! Wij hebben er enorm van genoten en heel veel
gelachen.
In een woord: SUPER!

Groetjes,
Lenie en Ria

