Moezelnieuwsbrief 1 november 2013
Zo’n beetje de laatste druiven worden één dezer dagen geoogst dus langzaam keert de
rust terug bij de wijnboeren en daarmee begint ook langzaam aan de winterperiode met
optochten en kerstmarkten. We willen er nog niet aan, ik in ieder geval niet, maar de
koudere dagen staan echt voor de deur maar voor nu zijn het vooral de mooie
herfstkleuren in de wijnbergen die de aandacht trekken en hardop willen zeggen: kom
naar buiten en geniet. Dus in deze nieuwsbrief wandeltips en natuurlijk andere tips voor
uw bezoek aan de Moezel.
Voordat u zich in de nieuwsbrief stort wil ik u hierbij graag vragen om uw tips en
ervaringen. U kunt deze via de email naar mij toesturen zodat ik u deze in de volgende
nieuwsbrief kan plaatsen voor de andere lezers.
Laat u weer verrassen door de activiteiten en bezienswaardigheden en ik wens u wederom
veel leesplezier!

Druivenpluk dit jaar:
Ik ben net terug van een bezoek aan de Moezel en de wijnboeren hebben dit jaar met de
oogst een hectische periode achter de rug. De laatste paar weken is er nogal wat regen
gevallen wat een slechte invloed had op de druif waardoor er snel geplukt moest worden.
Daarbij komt dat de wijnbergen door de regen moeilijk te bewerken waren door de
gladheid. In veel gevallen konden de machines niet ingezet worden en waren de hellingen
glad wat het werk bemoeilijkte.
Via de radio hoorde ik het bericht dat 2012 een jaar is waarbij er niet zo’n grote
hoeveelheid wijn geproduceerd kon worden. Of dit voor 2013 ook het geval zal zijn,
daarover kon nog geen mening gegeven worden. Wel blijkt het mineraalniveau van de
druiven hoog te zijn wat weer goed is voor de kwaliteit.
We zullen zien.

Walderhohlungspark “Auf der Geul” bij
Bremm:
Een uitstapje voor ieder lid van de familie.
Ongeveer 4 kilometer van Bremm op de berghoogte
aan de Landstrasse 106 in de richting van Beuren ligt
het Walderhohlungspark “ Auf der Geul” op de
wandelroute van de Mosel-Höhenwanderweges.
Hier komt u tot rust en kunt u van de natuur
genieten.

De Mosel-Camino van Koblenz naar Trier:
Een Jacobspad van Koblenz-Stolzenfels naar Trier St. Matthias
Sinds de zomer van 2008 is de zogenaamde Mosel-Camino als onderdeel van het
Jacobspelgrimspad naar Santiago de Compostella van Koblenz-Stolzenfels tot aan de
benedictijnse abdij St. Matthias in Trier langs een zeer afwisselende en fraaie route
geheel gemarkeerd.
De gele jakobsschelp tegen een blauwe achtergrond brengt
de wandelaar over ongeveer 180 kilometer naar het graf
van de apostel Mattias.
Dit pelgrimspad leidt steeds weer over de hoge heuvels van
Eifel en Hunsrück, langs middeleeuwse burchten, ruïnes,
oude kloosterkerken en kapellen. Traditionele
bedevaartplaatsen worden afgewisseld met romantische
wijndorpjes en -steden.
De moeilijkheidsgraad van deze route is als geheel zeker
niet al te hoog. Toch is door sommige steile passages in
wijnbergen voldoende conditie, een vaste tred en stevig
schoeisel vereist.
Op de nieuwe wandelkaart "Ferienland Cochem und TreisKarden" (1:25000) staat de route van Hatzenport tot aan Bullay ingetekend.
Bij de Tourist-Information Ferienland Treis-Karden, op de markt in het stadsdeel Treis,
krijgen alle wandelaars een stempel in hun pelgrimspaspoort.
(Informatie: www.mosel-camino.info)

Meer als 18 kilo Romeins goud in Trier:
Van 6 september 2013 tot 27 april 2014 viert het Rheinische Landesmuseum in Trier
feest. Pas nu kunt u de complete collectie van gevonden goudschat uit de Romeinse tijd
bewonderen. Een goudschat met een gewicht van 18,5 kilo bestaande uit meer dan 2600
munten.
Men viert de 20 jaar geleden gedane vondst gedaan op 9 september 1993. Toen zag het
Romeinse goud in de Trierer Feldstrasse na bijna 1800 jaar onder de aarde te hebben
gelegen, het daglicht. Reden genoeg voor een feest met bijpassende festiviteiten.
Adres: Rheinische Landesmuseum Trier
Weimarer Alle 1
Openingstijden van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur

Ruwer-Hochwald-Radweg (fietsroute):
Wat uit oude treinspoor tracé worden kan als er geen treinen meer rijden laat de RuwerHochwald-Radweg u zien: een 48 km lange en vooral vlakke fietsroute door een
afwisselend landschap wat u vroeger alleen vanuit het venster van de trein kon zien.
Familievriendelijk met maar lichte stijgingen gaat het steeds langs het riviertje de Ruwer
door wijnbergen, weiden en bossen alsook door het idyllische Ruwerdal en langs
schilderachtige dorpjes. Waar vanaf 1889 meer dan 80 jaar treinen van Trier tot
Hermeskeil door het Ruwerdal rolden, is zonder twijfel een paradijs ontstaan voor fietser,
skater en wandelaars.
De route is voornamelijk geasfalteerd is en alleen voor fietsers en voetgangers
toegankelijk. De totale lengte van 48 kilometer is het voor de geoefende als ook voor de
minder geoefende fietsers zeer toegankelijk.
Meer informatie:
Toeristeninformatie Ruwer
Bahnhofstrasse 37a
54317 Kasel
Tel 0049 6500 918000

Link naar mooie wandelroutes/fietsroutes/nordicwalkingroutes:
Hieronder ziet u een link voor een website op internet waar u verschillende routes kunt
vinden rondom Bernkastel en wijde omgeving.
Ook staat erbij vermeld wat de lengte is, of het een rondwandeling is, licht, middel of
zware wandeling, fietsroute, hoogteverschillen en nog veel meer.
http://www.piesport.de/mosel/cms/front_content.php?idcat=66

Sarcofagen in Piesport – laat-Romeinse begraafplaats:
2 september 1950 zijn er 3 sarcofagen gevonden.
In de “Frühmesserbungert" (Bahnhofstraße) stootte de
wijnboer Johann Leyendecker bij graafwerkzaamheden bij
zijn woonhuis op drie steenplaten. Hij vermoedde dat er
onder deze stenen platen graven zouden liggen. Het
landmuseum in Trier heeft de vindplaats onderzocht, welke
aan de oostelijke rand van het dorp naar de Moezeltreinbaan
lag. Drie sarcofagen bevonden zich met een afstand van 0,60
tot 1,20 meter parallel naast elkaar in oost-westelijke
richting. Het materiaal van de sarcofagen bestaat uit grijswit
zandsteen. In het derde graf lag in een skelet, bestaande uit
een onder en boven been met sporen van tanden en beide
armen met resten van vingers, deels het bekken, de schedel
en drie schatten waaronder een 18 cm hoog klokvormige
beker van glas.
Op dit moment zijn de drie sarcofagen te vinden in de tuinen
van de Allerheiligenkapel aan de Karthäuserplatz in Piesport.

Graach en omgeving:
10 november: St. Martinsoptocht
Start is om 18.00 uur op de hoek van de Ringstraße/Hauptstraße.
De optocht gaat door het dorp tot het Mattheiser Hof. Begeleidt wordt de tocht door de
muziekvereniging "Harmonie" uit Graach, de vrijwillige brandweer en natuurlijk de "St.
Martin". Bij het Martinsvuur zijn weer de traditionele Bretzel te verkrijgen.
5 december: St. Nikolaus arriveert in Graach over de Moezel.
Hij wordt verwacht om 18.00 uur bij de steiger van de watersportclub in Graach.
Het feest wordt opgeluisterd door de muziekvereniging “ Harmonie Graach”. Voor de
innerlijke mens wordt Glühwein en stukjes wordt uitgereikt. Voor de kleintjes wacht een
kleine verrassing.

Uitzichttoren in de omgeving van Detzem: “ FünfSeen-Blick”
Op de uitzichttoren heeft u een prachtig uitzicht over de Moezel.
U ziet de Moezel zich letterlijk in 5 bochten wringen, telkens
onderbroken door groene bossen en wijnbergen.

Opsomming van de mooiste burchten en kastelen in het Moezeldal:
*Burg Arras bij Alf
*Schlösschen in Bad Bertrich (slot)
*Rijksburcht in Cochem
*Slot Zell
*Grevenburg in Traben Trarbach
*Burcht Landshut in Bernkastel,
*Burcht Metternich in Beilstein ,
*Niederburg in Gondorf
*Burcht Eltz
*Burcht Thurant in Alken
*Burcht Pyrmont,
*Oude burcht (Alte Burg) Koblenz
*Slot Berg in Nenningen,
*Oude burcht (Alte Burg) in Longuich,
*Slot Lieser
*Burcht Saarburg,
*Burcht Bischofsstein in Burgen

St. Martins Kirche (St. Martins kerk) in
Briedel:
De huidige St. Martins-Kirche in barokstijl Briedel,
gebouwd van 1772 tot 1776 staat op een plaats welke
al gedurende 1000 jaar als kerkplaats dient.
Bijzonder vermeldenswaard zijn de
plafondschilderingen, het orgel en het in 1950
gerestaureerde hoogaltaar.

Rondvaart op de Moezel met Glühwein en Kerststol.
Vanaf 11.30 uur aan de oever van Bernkastel.
Gevaren wordt elk weekeind met uitzondering van 24.11.2013
Op zaterdag 7 december staat er om 13.30 en om 15.30 uur een extra vaart op het
programma: de Nikolaus – familie- verrassingsrondvaart.

Activiteiten in het plaatsje Ernst vlakbij Cochem:
Zaterdag 9 november:
Opening van de Ernscher vastnacht op het “ Narrenschip”
Vanaf 18.11 uur kunt u aan boord
Start feest om19.11 uur
Van 20.11 tot 22.11 niet mogelijk om aan boord te komen of er vanaf te gaan
Zondag 10 november:
St. Martins-lampion-optocht met Martinsvuur op het feestplein en Glühwein bij het
wijnpaviljoen.

Zondag 1 december – Nikolaus wandeling in Bernkastel:
Start om 10.30 op het historische marktplein in Bernkastel.
De lengte van de tocht is ongeveer 10 kilometer.
Startgeld is 7,0 per persoon en 4,50 voor kinderen
Onderweg is er Glühwein, thee, Eintopf (eenpansgerecht) en een verrassing van Nikolaus.
Programma:
10 uur – marktplein – Trompettercorps „Landshutter Ritterschaft“, verkoop va de
geliefde wandelplaquette
10:30 uur – marktplein - gezamenlijke start van alle deelnemers richting de
Bärenbrunnen – Graacher Straße – „Graacher Tor“ – St. Josefskapelle – boven over de
Doctorberg richting „Hof Bergfried“.
1ste pauze - Hof Bergfried (Glühwijn- en theepauze)
Opgewarmd voor de volgende etappe wandelen we verder richting Kallenfelstal tot het
uitzichtspunt „Maria Zill“. Hier wacht een heerlijk panoramisch uitzicht over het
Moezeldal. Via het plateau „Eiserne Weinkarte“ (indruk van de nieuwe weg de B50) gaat u
voorbij aan de “Kaisergarten“ tot de Waldschenke „Eiserne Weinkarte“.
2de pauze - Waldschenke „Eiserne Weinkarte“ (Eintopfessen)
Geniet tijdens de maaltijd van een bijzonder uitzicht. Gesterkt door het eten gaat het
verder door de wijnbergen richting Bernkastel. Onderweg wacht Nikolaus u op met een
kleine verrassing. De route leidt u weer terug door de „Graacher Tor“ – het streekmuseum
– terug tot het startpunt – het marktplein.

Zaterdag 21 december – Muziek en groots vuurwerk – ca. 18.30 uur
Bernkastel

Zaterdag 7 december – fakkelzwemmers – ca. 18.00 uur Bernkastel:
Ook dit jaar wordt Nikolaus verwelkomt in
de stad door ongeveer 100 fakkelzwemmers.
Zoek een plaatsje op de brug van
Bernkastel of langs de oevers en u zult ruim
100 zwemmers tegemoet kunnen zien.
Gehuld in een duikerspak om het koude
water te trotseren met een brandende
fakkel in hun handen. Zo komen ze
aanzwemmen bij Bernkastel terwijl
Nikolaus op een boot met ze meevaart en in
Bernkastel onder luid gewoel aan land gaat.
Wat een welkom!

Tips van lezers zijn van harte welkom
Mail deze naar info@mosel-ferienland.de

Tip van de familie v.d. Auwera:
We hadden op 3 okt. een Gästehaus gehuurd in Burg aan de moezel via moezelreizen.nl
Fietsen meegenomen, thuis via computer enkele fietsroutes uitgeprint.
Burg is een klein dorpje, maar toch zijn er in één straat 5 eetgelegenheden.
De eerste fietstocht ging van Burg - Enkirch - Traben-Trarbach - Wolf - Lösnich – Erden
(stratenwijnfeest), 20 km : ter plaatse was er heel wat lekkers te proeven, wij genoten van
een gebakken visje met een glas witte wijn, alhoewel dat de bbq-spies er heel lekker
uitzagen, maar na een stevig ontbijt was dit voor ons iets teveel !
Bij de terugrit hebben we de andere kant van de moezel genomen en hebben nog een
terrasje gedaan in Kröv, (voor ons blijft dit nog altijd een pittoresk dorpje), maar ieder
verblijft daar in zijn favoriet dorpje, dit konden we onderweg vaststellen aan het aantal
toeristen, telkens we een dorpje voorbijfietsten !
De volgende dag zouden we naar Ediger-Eller (wijnstratenfeest) fietsen, maar het is niet
doorgegaan omdat het voortdurend regende, dan zijn we maar met de auto tot in Zell
gereden en in het stadje rondgewandeld, in de late namiddag hebben we dan toch een
fietstochtje gemaakt, maar dan tot aan het nabijgelegen dorpje Enkirch waar we konden
genieten van het weinlesefest in de tent langs de moezel.
De zondag zijn we dan na het ontbijt via Traben-trarbach naar Kröv gefietst,
waar in de namiddag de optocht doorging van de wijnboeren over vroeger en nu.
Een aanrader.
groetjes, Fam. van der Auwera
ps. met dank aan Petra

Tip van Simonne:
nuttige melding voor fietsers aan de Moezel,
nuttig postkaart mapje gebruik ik al jaren
DE MOEZEL EN SAAR
VAN KOBLENZ TOT TRIER EN SAARDAL
Rond 3 euro
groeten Simonne

Evenmentenlijst 2013:

November
2-11

3-11

Antiek en vlooienmarkt in de wijnbrunnenhal

Kröv

7-11

9-11

Culinaire Ruwer-Riesling-Avonden

Ruwertal

8-11

10-11

Federweißenfeest

Cochem

Martinsumzug = optocht

Detzem

St. Martinsweek

Briedel

9-11

Katharinenmarkt in Treis

Treis-Karden

9-11

Martinsumzug = optocht

Leiwen

9-11

Martinsumzug = optocht

Zeltingen-Rachtig

9-11

Martinsumzug = optocht

Mesenich

10-11

Martinsumzug = optocht

Ürzig

10-11

Martinsumzug = optocht

Graach

10-11

Martinsumzug = optocht

Ernst

10-11

Martinsumzug = optocht

Ellenz-Poltserdorf

10-11

Martinsumzug = optocht

Senheim

8-11
9-11

16-11

15-11

16-11

Federweißenfeest

Cochem

15-11

16-11

Martinsumzug = optocht

Ediger-Eller

16-11

Martinsumzug = optocht

Enkirch

16-11

Martinsumzug = optocht

Senhals

17-11

Martinsumzug = optocht

Burg

21-11

15-12

Kerstmarkt (m.u.v. 24-11)

Cochem

23-11

22-12

Kerstmarkt (m.u.v. 24-11)

Bernkastel-Kues

23-11

24-11

Wijnmarkt

Konz-Krettnach

23-11

Oude kermis

Oberfell

24-11

Elisabethmarkt in Gondorf

Kobern-Gondorf

25-11

22-12

Kerstmarkt

Trier

30-11

1-12

Adventsmarkt

Klüsserath

30-11

1-12

Antiek en vlooienmarkt in de wijnbrunnenhal

Kröv

30-11

1-12

Kerstmarkt

Zeltingen-Rachtig

December
1-12

Kerstmarkt

Kobern-Gondorf

1-12

Kerstmarkt

Oberfell

7-12

8-12

Kerstdorp in het openlucht museum

Konz

7-12

8-12

Kerstmarkt

Treis-Karden

7-12

8-12

Kerstmarkt

Zeltingen-Rachtig

Kerstmarkt

Burgen/Untermosel

Kerstdorp in het openlucht museum

Konz

15-12

Kerstmarkt

Alken

15-12

Kerststands met de winzerkapel in Kröv

Kröv

21-12

Groots vuurwerk

Bernkastel-Kues

8-12
14-12

15-12

31-12

24

ste

internationale Trier oud-en-nieuw-loop

Trier

Aanbiedingen:
(Deze kunt u reserveren via: info@mosel-ferienland.de of telefonisch via mij (Petra van
Huizen) op 06 36 07 15 09 of 0031 636 07 15 09 (vanuit België)
Ferienweingut Simon in Reil: (regio 2)
Het pension ligt tegen de berg aangebouwd en u heeft vanuit de kamers dan ook een
fantastisch uitzicht over de Moezel. De kamers zien er netjes en verzorgd uit en hebben
een eigen douche en toilet op de kamer. ’s Morgens wacht er een lekker ontbijt op u in de
ontbijtruimte. Een aantal kamers met overdekt balkon.
Gastenkamer inclusief fantastisch uitzicht over de Moezel en het Moezeldal.
Inclusief ontbijt, vanaf 2 nachten.
Prijs per kamer met 2 personen per nacht; € 44,=
Vakantiewoning van 1 november 2013 tot 20 maart 2014:
Prijs per week met 2 personen: 170,=
Ieder extra persoon 7,= per nacht (tot 4 personen)

Hotel Moselblick in Piesport (regio 3)
Er even tussenuit-arrangement:
2 x overnachtingen
2 x ontbijt
2 x diner - 3 gangen menu
1 glaasje sekt
Prijs per persoon in een kamer zonder balkon: 89,=
Prijs per persoon in een kamer met balkon: 99,=
(Op basis van 2 personen per kamer)
Van november t/m maart te reserveren met aankomst op donderdag of vrijdag
Winterspecial-arrangement:
3 x overnachtingen
3 x ontbijt
3 x diner - 3 gangen menu
De eerste nacht krijgt u van ons cadeau
Prijs per persoon in een kamer zonder balkon: 116,=
Prijs per persoon in een kamer met balkon: 134,=
(Op basis van 2 personen per kamer)
Van november t/m maart te reserveren met aankomst op donderdag en vertrek op
zondag
Wie gaat er nu met wie wandelen-arrangement:
Een belevenis voor 2 samen met uw hond. Geniet samen met hem of haar van de
fantastische omgeving in de vrije natuur – zonder dwang of beperkingen. Hondenmand,
lekkers voor de hond, handdoeken en een buiten speelterrein voor de hond stellen wij
gratis beschikbaar.
3 x overnachtingen
3 x ontbijt
3 x diner - 3 gangen menu
1 glas sekt bij het diner
Wat lekkers voor uw lieveling
Wandelkaarten van de regio, zodat u ‘s avonds weer op tijd kunt zijn voor het diner.
Prijs per persoon in een kamer zonder balkon: 129,=
Prijs per persoon in een kamer met balkon: 149,=
(Op basis van 2 personen per kamer)
Van november t/m maart te reserveren met aankomst op donderdag en vertrek op
zondag
Het hotel is sinds mei 2011 in nieuwe handen. De nieuwe eigenaars hebben het hotel
grondig onder handen genomen en dat is te zien. De kamer zijn fris, modern en licht
ingericht. Enkele kamers met balkon en Moezelzicht.
Van het echtpaar is de vrouw verantwoordelijk voor het hotel en de eigenaar oefent zijn
vak als kok nu voor zichzelf uit.
Kortom een bezoekje waard.

Gutsweinschänke Müllers in Kröv (regio 2):
4 dagen, Kröv, wijn en Moezel
Welkom met een glas Kröver Nacktarsch
- 4 x overnachtingen incl. ontbijt
- 3 x halfpension (3-gangen-menu)
- 1 x Moezeltypisch 3-gangen-menu, afgestemd met wijn uit eigen wijnbouw.
- Wijnproeverij en kelderbezichtiging
- Trip met de boot naar Bernkastel-Kues
- Trip met de bus naar Trier met stadsrondrit
Prijs per persoon: € 265,=
Eenpersoonstoeslag: € 32,=
Aankomst: Zondag of maandag
7 dagen, Kröv, wijn en Moezel
- Welkom met een glas Kröver Nacktarsch
- 7 x overnachtingen incl. ontbijt
- 6 x halfpension (3-gangen-menu)
- 1 x Moezeltypisch 3-gangen-menu, afgestemd met wijn uit eigen wijnbouw.
- Wijnproeverij en kelderbezichtiging
- Trip met de boot naar Bernkastel-Kues - Trip met de bus naar Trier met stadsrondrit
- Trip naar Idar-Oberstein (Stad van de edelstenen)
Prijs per persoon: € 375,=
Eenpersoonstoeslag: € 56,=
Aankomst: Zondag of maandag

Landhaus Kuntz, Schlossbergstr 23 in Lieser (regio 3)
Spaaraanbieding in Landhaus Kuntz
Waar de druivenranken tot aan de hemel groeien, daar kunt u goed op vakantie gaan.
Hier beleeft u Duitslands mooiste en oudste cultuurlandschap, de Moezel.
8 dagen "Super-Spaardagen":
7x overnachtingen in een tweepersoonskamer WC/TV/Balkon
7x ontbijtbuffet
1x begroetingsdrankje
7x 3-gangen menu
Prijs per persoon 339 €
6 dagen "Moselspaartarief"
Aankomst zondags - Vertrek vrijdags
5x overnachtingen in een tweepersoonskamer WC/TV/Balkon
5x ontbijtbuffet
5x 3-gangen menu
1x begroetingsdrankje
Prijs per persoon 256 €

Hotel Alte Dorfschänke in Kinderbeuern (regio 2):
Het hotel ligt in het plaatsje Kinderbeuern.
Een heerlijk rustig dorpje op maar 5 kilometer van de Moezel.
Vanwege de ligging een perfect startplaats voor vele verschillende uitstapjes.
De kamers zijn ruim en netjes ingericht en voor de warme dagen kunt u heerlijk genieten
van uw drankje of diner op het terras.
Ongelooflijk arrangement:
6 dagen - 5 nachten
Aankomst: Zondag
Vertrek: Vrijdag
5 x Overnachtingen
5 x Ontbijt
5 x 3-gangen menu
Drankje ter begroeting
Wijnproeverij op een echt wijngoed, inclusief vervoer.
Per persoon: 199,=
(Op basis van 2 personen per kamer)
Weekend arrangement:
3 dagen - 2 nachten
Aankomst: Vrijdag
Vertrek: Zondag
2 x Overnachtingen
2 x Ontbijt
2 x 3-gangen menu
Per persoon: 99,=
(Op basis van 2 personen per kamer)
U kunt de bovenstaande arrangementen rechtstreeks via mij reserveren.
Ik ben te bereiken op 06 36 07 15 09 (0031 636 07 15 09 vanuit België)

Plattegrond van de Moezel:

Tot Slot
Tot slot wil ik u alvast veel plezier wensen
met uw bezoek aan de Moezel !
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u
mij bereiken via email:
info@mosel-ferienland.de
Tijdens de winterperiode verschijnt er geen
nieuwsbief. De volgende nieuwsbrief kunt u
van mij verwachten begin april 2014.
Ik wens iedereen een leuke en gezellige
decembermaand toe en voor het nieuwe jaar
vooral een goede gezondheid en veel geluk!
Met vriendelijke groet,
Petra van Huizen

Bronnen: de verschillende websites van de plaatsen langs de Moezel.

©

