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Een reis naar Bremm, aan de Moezel in 
Duitsland met Herman, Maria, Elzelien, René, 
Erik, Tineke, Josje en Nicoline 

 

 
 
 
 



EVEN VOORSTELLEN 

  

ERIC 

NICOLINE 

JOSJE 

TINEKE 

MARIA 

HERMAN 



Zaterdag 25 augustus 

Speciaal voor ons is Marja op zaterdag naar het kantoor in Arnhem gekomen. We zijn allemaal keurig op 

tijd. We hebben een mooie grote bus, dus alles kan er in. Onderweg stoppen we voor een lunchpauze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de rest van de reis verloopt voorspoedig maar als de TOMTOM ons over een smalle bergweg wil laten 

rijden, steken we daar een stokje voor, we maken liever een ommetje en dat is helemaal niet erg want de 

omgeving wordt steeds mooier! Als we aankomen worden we begroet door de eigenaar Gerrit, het is een 

Nederlander, dus dat is makkelijk praten. We hebben twee appartementen op de tweede verdieping van 

"Haus Moselschleife" gelukkig met een lift! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamers verdelen, koffers uitpakken en samen koffie drinken met een eierkoek, daar hebben we wel weer 

trek in. En dan gaan we in optocht naar "Weinhaus Berg" daar staat ons eten klaar, een driegangen menu 

met ook nog heel veel te kiezen, bijvoorbeeld bij het heerlijk dessertbuffet!  

We zijn moe van de reis, de nieuwe indrukken en het eten. Er moeten nog wat bedden worden opgemaakt 

en koffers uitgepakt, sommige kamers missen een nachtkastje, maar dat is snel opgelost, handig hoor twee 

appartementen!.................Welterusten…………… 



Zondag 26 augustus 

Zo’n eerste nacht is toch wat onrustig. Soms is het moeilijk om de wc te vinden, of je wordt om 5 uur al 

wakker van de vogeltjes. Toch komt er een moment dat iedereen wakker en klaar is om naar het 

restaurant te lopen. Daar staat een smakelijk ontbijtbuffet voor ons klaar. Lekkere broodjes, eieren, jam, 

kaas, koffiebroodjes en natuurlijk ook allerlei soorten dranken: de koffie is weer favoriet. Moeilijk om te 

stoppen met zoveel lekkers maar gelukkig wordt het buffet om 10 uur opgeruimd en gaat Tineke de 

broodjes smeren voor tussen de middag.  

Plan voor vandaag: een autorondje met de bus naar Schalkenmehren, in de Vulkaaneifel. We genieten van 

de prachtige vergezichten als we door het heuvelachtige gebied rijden. We maken een lunchstop bij het 

meer 'Maar'. De broodjes smaken best en ook de wespen zijn er erg blij mee. We maken kennis met de 

stem van Elzelien, wat kan die goed wespen verjagen met gillen,  echt heel knap!  We lopen  een iemienie 

stukje langs het meer.  



Gelukkig wil Tineke daarna de bus gaan halen want naar beneden lopen is nog best leuk maar weer 

omhoog, daar  hebben we echt de puf niet meer voor.  

Op weg naar Zell waar het ook erg mooi moet zijn (zegt Tineke),  heeft de bus er opeens ook geen puf 

meer in. Met moeite rijdt hij de berg op en hij stopt bij een benzinepomp en garage. We kijken of er 

iemand is die even naar onze bus wil kijken. De jongen bij de benzinepomp probeert de eigenaar van de 

garage te bellen maar het is zondag, dat lukt niet. Dan maar bellen met de ANWB, gelukkig zijn die wel 

bereikbaar . Na 1 ½ uur, veel ijsjes, veel bekertjes drinken en een doos pretzels is daar de monteur met zijn 

mooie gele ADAC-auto. De man kijkt naar de bus doet bijna niets maar rijdt wel een proefrondje en dan is 

het al klaar en nou maar hopen dattie het blijft doen. Tijd om naar Zell te gaan is er niet meer, doen we 

een andere keer, we rijden terug naar Bremm want het is al weer etenstijd.  

 

 



We hebben ons de hele dag al verheugd op de kippenborsten, daar zijn al heel wat grapjes over gemaakt!!! 



Ze zijn erg lekker!! Goed gekozen. Natuurlijk daarna weer koffiedrinken, nu buiten op ons balkon met 

steeds weer dat mooie uitzicht  op de Moezel. Vanavond wordt er op verschillende plaatsen de douche 

uitgeprobeerd, ook dat zit hier wel goed, lekker warm en een stevige straal, sommige afvoerputjes kunnen 

deze hoeveelheid water niet aan, maar als je zo’n grote badkamer als Elzelien  hebt dan is dat geen 

probleem. En dan is het weer tijd om te gaan slapen, hoewel de tv wel erg leuke Nederlandse programma's 

heeft. Kortom het duurt even maar om 23.15 gaat ook Maria naar bed,  welterusten!!  



Maandag 27 augustus 

Ook vandaag worden we weer voor 10 uur in het restaurant Weinhaus Berg verwacht. Het opstaan gaat 

vandaag  al weer wat sneller, iedereen raakt een beetje gewend.  

Na het ontbijt zijn we nog even thuis maar ruim voor de lunch vertrekken we naar Cochem. Een prachtig 

oud stadje en natuurlijk weer aan de Moezel. Er staat een leuk treintje, daar willen we wel in. Hij is net weg 

dus nog even de tijd voor wat inkopen en een kopje koffie. We worden uitgezwaaid door Josje en Elzelien, 

de twee dames zoeken voor drie kwartier ander vertier. In het treintje hebben we steeds een prachtig 

uitzicht op de Burcht en de Moezel en na afloop een glaasje wijn, dat doen ze leuk in Duitsland! 



In Cochem is gelukkig ook een juwelier, daar kunnen ze Erik zijn horloge repareren, daar is hij erg blij mee. 

Ansichtkaarten hebben ze ook en er is ook een levend standbeeld! 

 



Tijd om te lunchen, wat dacht je van een lekkere traditionele Duitse plockworst met brood, dat gaat er 

goed in. Erik heeft wel een zeer bijzondere manier van worst eten, op zijn 'harings'!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tineke gaat de bus halen en als we zijn ingestapt zoeken we de Lidl voor wat boodschappen, vooral veel 

lekkere dingen!! Onderweg stoppen we nog even voor een prachtig panorama-vergezicht: 

Thuis hebben we nog even de tijd om uit te rusten voordat we weer naar het restaurant gaan. Vandaag eet 

bijna iedereen ‘Kalbsgeschnetzeltes in Rahmsosse’, het valt goed in de smaak en ook de zalmfilet is niet te 

versmaden. Het dessertbuffet heeft voor ieder weer wat lekkers, het ijs blijft favoriet.  



 

Thuis wacht de koffie met een echt Duits koekje en dan haken er al een paar mensen af, iemand is zo moe 

dat hij met kleren en al in bed stapt…… dat kan natuurlijk niet. Maria houdt het weer het langste vol, het is 

ook zo gezellig… …. 



Dinsdag 28 augustus  

 Het ontbijt smaakt weer goed,zelfs een paar gebakken eieren!........ en eindigt met een spelletje. Elke 

ochtend krijgen we namelijk het menu van de avond om alvast te kiezen wat we willen eten: een formulier 

met een erg mooie pen van het hotel. Eergisteren vond Nicoline er 's middags zomaar een in haar tas… 

………we besluiten de pen van vandaag te verloten, getal onder de tien: 5,1 ½,3,………..Erik heeft hem!                        

We hebben een ‘rustig-aan-dag’.De rest van de ochtend tijd voor jezelf. Het is prachtig weer en we hebben 

een mooie tuin. 

Daar gaan René, 

Herman en 

Nicoline zitten.  

Er is een 

overdekte 

veranda waar 

tafels en stoelen 

staan en 

spelletjes. Er is 

ook een dartbord: 

Ze proberen 

het,dat gaat goed! 

kijk maar naar de 

foto’s:  

 



Boven schrijft Maria de rest van haar kaarten. Puzzelboekjes, leesboeken, er komt opeens van alles te 

voorschijn. We drinken boven koffie met taart. En dan is er opeens een wandelclubje die de kaarten van 

Maria op de bus gaat doen en een wandelingetje langs de Moezel maakt. Op het bankje aan de overkant, 

voor ons appartement, gaan ze even zitten. 

Om 1 uur vertrekken we naar Zell voor een lunch en nog wat winkeltjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We eten pizza’s of soep in de winkelstraat. Het is er lekker rustig en dat vinden we wel fijn.  

We hebben een mooie tocht terug, natuurlijk weer langs: de Moezel!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De bus laat ons onderweg weer twee keer in de steek. Begint nu wel een beetje lastig te worden. Als we 

thuis komen 'klimt' Tineke in de telefoon om reparatie en/of vervangend vervoer te regelen. Het lijkt 

allemaal redelijk vlot te lukken dus we gaan goed gemutst naar het restaurant voor onze varkenslapjes met 

aardappelschijfjes en doperwtjes. Erik heeft een enorme grote gehaktbal maar dat is geen probleem voor 

hem, hij gaat schoon op. Volgens Josje zijn we na deze maaltijd wel weer toe aan wat constipationele 

exercities . Wat dat is?? Tja, 

het heeft iets met wandelen 

en de wc te maken. We 

oefenen net zo lang tot 

iedereen het kan zeggen, 

kijken of we het morgen ook 

nog weten!  Thuis wordt er 

koffie gezet met weer zo’n 

klein Duits koekje en daarna 

weer veel water en weinig fris.  

Gezonde mensen hoor. De tv 

gaat aan en er komt een 

puzzel op tafel. Vooral Josje, 

Tineke en Nicoline vinden dat 

heel leuk en ook de assistent 

reisbegeleider Maria schuift 

gezellig aan.  

Zij kan erg goed stukjes sorteren.  Weer moeilijk om  naar bed te komen maar het lukt net voor twaalven. 



Woensdag 29 augustus 

Het ontbijt is weer een feestje. En gelukkig is er weer een pen, vandaag wint Josje hem, haar dag is 

helemaal goed. Vandaag drinken we beneden in de tuin koffie met de tweede Pflumentorte, erg lekker. 

Ondertussen is er een nieuwe bus geregeld, vanmiddag om 16.00 uur zal hij er zijn. Hebben we mooi de 

tijd om naar Ernst te rijden Daar is het Moselmuseum. Een erg leuk museum met oude tracktoren, 

brandweerauto’s en oude spullen uit de omgeving en natuurlijk een uitgebreide afdeling over de wijnteelt. 

 

We hebben al heel veel wijngaarden gezien, de hellingen staan er hier vol mee. Er is een film die laat zien 

hoe een wijngaard wordt onderhouden, het is een hele oude film maar veel wordt nog steeds zo gedaan, 

veel handwerk. Nu begrijpen we waarom een flesje wijn zo duur is.  

 



 



We kunnen ons broodje gewoon op het terras opeten en natuurlijk drinken we er een lekker drankje bij.                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na de tweede ronde museum vertrekken we naar huis. Het begin onderweg te regenen,dat is niet erg, we 

zitten droog en de bus doet het deze laatste rit erg goed.  

Thuis een drankje en wachten op de nieuwe bus. De meneer die hem komt brengen is vanmiddag direct na 

ons telefoontje in de bus gestapt dus hij krijg bij ons eerst een kop koffie en een lekker groot stuk van de 

Pflumentorte. In het restaurant is het vandaag lekker rustig omdat het 'Ruhetag' is, alleen de hotelgasten 

en wij kunnen er 

eten. Als we bijna 

thuis zijn, missen we 

Herman! Nicoline 

gaat snel terug en 

vindt Herman in de 

lift, per ongeluk in de 

verkeerde lift 

gestapt, kan 

gebeuren. We 

hebben een gezellig 

avondje tv met het 

journaal en ‘de 

slimste mens ‘,deze 

week is de finale, dat 

willen een paar 

mensen graag zien.                 

En daarna naar bed of puzzelen….  



Donderdag  30 augustus  

Ja, je moet er wel wat voor over hebben, om met een schip een dagje te varen : 7 uur op want we moeten 

om 8 uur ontbijten. Maar iedereen heeft er veel zin in dus het lukt ons allemaal!  Het ontbijt wordt 

afgesloten met de inmiddels traditionele loterij om de pen. Vandaag wint Herman hem. Om kwart over 

negen rijden we met onze nieuwe bus naar Cochem waar het schip ‘ Wappen von Cochem ‘ is aangemeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben veel  stoelen, een bank en drie tafels voorin de boot daar kunnen we alles goed zien .We gaan 

ook een keer door een sluis dat is interessant!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Na ruim een uur varen komen we aan in Beilstein. We gaan daar van boord en lopen naar het mooiste en 

tevens enige plein. Daar is een tafel vrij en we strijken neer voor een hapje en een drankje. 

 

 

 



Na de lunch op zoek naar winkels, wat dacht je,  geen winkel te zien, alleen maar restaurants en hotels, 

onbegrijpelijk vinden we het.  

We besluiten een boot eerder terug te nemen zodat we in Cochem nog wat kunnen winkelen. We gaan nu 

met de ‘Mosselprincessin' terug naar Cochem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In Cochem vinden we eindelijk  een T-shirt voor Erik en petjes voor de kleinkinderen van Maria en zelfs nog 

een glas en een theedoek voor Eriks moeder. De anderen hebben weinig wensen, behalve Josje die wil wel 

weer graag een tas, goed idee vindt Maria, zij koopt ook nog een handtas. Na een geweldig bezoek aan een 

ijssalon,gaan we 

naar huis. We 

zijn moe van alle 

steile straatjes, 

Nicoline haalt 

nog even de tas 

van de eerste 

boot die net is 

afgemeerd,  hij 

staat er precies 

zoals ze hem had 

achtergelaten. 

Thuis een uurtje 

om uit te rusten 

en dan weer naar 

het restaurant 

voor een 

varkensschnitzel 

met kaas.  

…………………………………..en deze keer een toetje van de kok!! 



Na een bakje koffie verdwijnen de mannen weer snel naar hun eigen kamers, de dames houden het weer 

het langste vol met tv-kijken en natuurlijk puzzelen.  



Vrijdag 31 augustus  

In de laatste loterij wint Josje de mooie pen en zij schenkt hem aan René. Vandaag gaan we met een 

huifkar die door een tractor wordt getrokken, naar boven, de berg de Calmont op. Vanaf ons balkon 

kunnen we het kruis wat daar staat zien.  Onderweg stoppen we ook een keer en de chauffeur stapt uit om 

ons dingen te vertellen over wat we daar zien. Josje rijdt met Elzelien in de bus achter ons aan ,zij is er veel 

eerder want zo’n tractor gaat natuurlijk niet zo snel en dat is maar goed ook want dan kunnen we veel zien 

en veel foto’s maken .  

Op de top zitten we een aardige tijd, er is van alles te zien: wandelaars, honden, een tweeling die geen 

tweeling is (ja toch René!!) , boten over de Moezel en die prachtige bocht in de Moezel waar ons 

appartement aan staat is hier ook goed te zien.  

 



Dan gaan we weer naar beneden, zelfde weg maar alles ziet er weer anders uit. De chauffeur heeft een 

koelbox met water,  apfelchorle en witte wijn meegenomen dat past mooi in de glaasjes die op de tafelbar 

in het midden staat. We begrijpen nu ook waarom er een rol keukenpapier ligt, al is je glaasje  maar halfvol 

dan vliegt de inhoud van het gehobbel, over de rand. Ook Herman is het gehobbel te veel hij gaat op de 

terugweg ook  met de bus.  

 



 



Thuis lunchen we in de tuin met de broodjes die Tineke vanmorgen aan de ontbijttafel voor ons klaar 

maakte. De rest van de middag lekker voor jezelf: boek proberen uit te lezen, bootjes kijken, puzzel 

afmaken, lekker uitrusten, naar de wijnboer voor een paar flesjes wijn voor thuis.  

Zomaar opeens is 

het weer tijd om te 

gaan eten, ons 

laatste diner. Bijna 

iedereen heeft 

stroganoff besteld, 

met rijst en salade. 

Tineke en Nicoline 

houden het bij vis, 

kabeljauw. Na het 

eten gaan Tineke, 

Josje, Erik en René 

nog even naar de 

feesttent waar de 

wijnkoningin en de 

wijnprinses zijn, ze 

houden daar een 

Wijnfeestje. 

Nicoline loopt met 

Herman, Maria en 

Elzelien naar huis, lekker kopje koffie zetten en uitrusten van de maaltijd. De tv gaat aan en we kijken de 

finale van de slimste mens. Gelukkig is de ‘feestgroep’ op tijd terug om dat mee te maken.  



Daarna begint het serieuze werk: het invullen van de vakantieherinneringen. We doen het samen , kan je 



nog eens wat aardigs over elkaar zeggen. Herman ligt dan al heerlijk te slapen, die krijg hem morgen.      

 

Dan roepen ook de bedden van de anderen: SLAPEN!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 1 september 

De laatste ochtend genieten we nog eenmaal van die mooie Moezel, net als eerder deze week hangen er 

mistflarden boven het water.  

We gaan steeds beter slapen, maar dit was echt de laatste keer:de bedden moeten worden afgehaald en 

als we een appartement leeg hebben, gaan we ontbijten, voor de laatste keer in hotel Berg. Geen pen 

vanmorgen want vanavond eten we allemaal weer in ons eigen huis.  

Als ook het tweede appartement leeg is en de bus vol, nemen Gerrit en zijn vrouw afscheid van ons en 

vertrekken we naar Nederland. Onderweg lunchen we nog een keer samen. 

 

 



Aan de andere kant van de weg zijn veel files, maar wij kunnen lekker doorrijden!  

 

Toch 20 minuten te laat, komen we aan in Arnhem en weer heeft 

Marja het kantoor voor ons opengezet. Ze is niet alleen want alle 

ophalers zijn er natuurlijk ook al. Het afscheid is dus snel en alleen 

Elzelien moet nog even wachten! 

Als die ook is opgehaald kunnen Josje, Tineke en Nicoline ook naar 

huis. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het restaurant Berg stond elke ochtend op het keuzemenu een spreuk of gezegde, deze 

vonden we heel mooi en ook toepasselijk op onze reis : 

"Zeit ist kostbar, also verbringe sie mit den richtigen Menschen" 

en ook deze mag niet ontbreken: 

"Das Leben is kurz, also lächle solange du noch Zähne hast" 

 

Beste Elzelien, Maria, Erik, René en Herman, 

We  hadden een bijzondere en mooie Moezel-reis. 

Bedankt voor jullie gezelschap 

en tot ziens!! 

Tineke, Josje en Nicoline 


