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Zondagmorgen 7 uur en toch is er al veel beweging op de Vaartdijk aan ’t Schippershof.
Het zijn Sluisstappers die aankomen voor de verrassingsreis en onmiddellijk was er al een
eerste verrassing : er stond een bus van Rantour en niet onze vaste bus en chauffeur van
Ivo Cars.
Naar goede gewoonte was iedereen goed op tijd zodat we om 7 uur stipt konden starten
met 46 deelnemers naar waar ?????. Het gissen naar de bestemming kon beginnen.
We reden de Brusselse Ring op en dan de E40/ E314 richting Leuven en Aachen. Er werd
reeds geopperd dat we naar Maastricht of Valkenburg reden, maar dat was verkeerd
gegokt.
Dan kwam verrassing twee : op de E314 werden we tegengehouden door de politie voor
een volledige controle van de documenten van de bus en van onze chauffeur. Al vlug had
de politie door dat wij allemaal brave mensen waren en ook de documenten waren OK,
zodat we na een klein kwartiertje reeds konden verder rijden. Bij andere bussen die ook
van de autostrade geplukt waren, moesten de passagiers uitstappen en werd ook de
bagage nagekeken.
Door dit oponthoud werd de geplande koffiestop omgevormd tot een korte plaspauze. Nu
waren er zeker een aantal van overtuigd dat we naar Aachen reden want daar is er een
grote kerstmarkt. Maar weer niet juist….
We volgden de autostrade richting Koblenz en sloegen af naar de Ahrvallei. Het dal van de
Ahr ligt in het noorden van het Rijnland-Palts tussen Altenahr en Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Het ligt een 30 km ten noorden van de Moezel.
Nu was het duidelijk dat onze bestemming niet zo ver meer was.
De bus bracht ons naar Mayschoss en daar was verrassing drie : we gingen wijn proeven in
een wijnkelder. Mayschoss kent de oudste coöperatie van wijnboeren in Duitsland, de
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Mayschoßer Winzergenossenschaft. Deze werd gesticht in 1868 vanwege de economische
crisis en tegen de wil van de wijnhandelaren. Ze vormde daarmee de eerste coöporatie van
wijnboeren in Duitsland en vormde daarmee een inspiratiebron voor 20 andere coöperaties
van wijnboeren in het
Ahrdal.
We kregen eerst een
rondleiding door de
kelders waar honderden
vaten met wijn liggen te
rijpen Sommige vaten
zijn heel groot en
bevatten meer dan 2000
L wijn . Deze vaten zijn
mooi versierd. De uitleg
was in een Duits
doorspekt met
Nederlandse woorden,
dus goed verstaanbaar
voor iedereen.
Dan kwam het “moment suprème” :
het proeven van de wijn. We kregen
4 wijnen voorgeschoteld en de
glaasjes waren goed gevuld…
Naargelang de glaasjes leger
werden, steeg het stemvolume van
de proevers…Gelukkig stond er ook
water en brood op tafel…
Uiteraard werden er flessen gekocht
en in de koffer van de bus was er
plaats genoeg.
Nu was het wel middag geworden en na de wijn was het stilaan tijd om een stukje te eten.
We stapten terug op de bus en reden naar verrassing vier : het stadje Ahrweiler waar er
een kerstmarkt was met alles er op en aan. Het geluidsniveau op de bus was nu wel een
stuk hoger dan in de morgen…
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Nu hadden we vrij tot 17 uur en de groep splitste zich en gingen op zoek naar een
restaurant. Dat was geen probleem want er was een grote keuze van Chinees over Grieks
tot de Duitse Bratwurst en uiteraard ook weizenbier…
Het weer was echter een beetje spelbreker want het regende bijna de volledige namiddag,
maar wandelaars als Sluisstappers laten zich hierdoor niet afschrikken.
Links en rechts was er toch iets interessant om mee te nemen….. Er was zelfs iemand die
overwoog om een kerstboom mee te nemen, maar uiteindelijk ging dit niet door.
Om 17 uur was iedereen terug aan de bus en begonnen we aan onze terugreis. Het was
redelijk stil op de bus en hier en daar hoorden we snurkgeluiden…
Rond 20 uur waren we aan ’t Schippershof. Het was een mooie dag geweest en toen onze
voorzitter een rondvraag deed, was iedereen akkoord om ook volgend jaar een
verrassingsreis te organiseren.
Dus weer wat werk voor het bestuur…

Wil je lid worden van de Sluisstappers, dan vind je in de brochure die je hier
kan downloaden alle nodige informatie. Je kan ook steeds het bestuur
contacteren voor bijkomende info.
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