Kerstmarkt Traben-Trarbach 2016

Vrijdag 2 december 2016
Dit jaar geen bezoek aan een traditionele Kerstmarkt zoals vorige jaren maar eentje die
voornamelijk plaats vindt in de wijnkelders van het stadje Traben-Trarbach aan de
Moezel. Een beetje ziekjes maar met een voorraad pilletjes voor mijn kopvalling
vertrokken we samen met onze buren Julien en Noëlla omstreeks een uur of negen naar
de Moezel. Vorig jaar hadden we wat problemen met de Truma kachel omdat hij steeds in
alarm sloeg en namen we een elektrisch vuurtje mee naar Aachen waar we stroom
hadden op de camperplaats. Deze keer was er weer iets aan de Truma combi, een klein
lekje waar het warm water buiten komt, vermoedelijk een dichtingringetje aan de
koppeling die lekte. Maar omdat ik het pas vaststelde een uurtje voor ons vertrek, zal de
herstelling pas zijn voor wanneer we terug thuis zijn. De verwarming deed het nog prima
en water zal dan maar uit de fles komen voor de komende drie dagen. Zo tegen de
middag reden we beiden de camperplaats op en konden zowaar nog langs elkaar
parkeren, van sneeuw was er helemaal geen sprake en de buitentemperatuur viel best
mee. In de late namiddag vertrokken we aan de camper voor een wandeling naar de
Kerstmarkt die in het stadsdeel Traben gelegen was. Dichtbij de brug over de Moezel was
de eerste kelder, op het papiertje ook aangeduid als nummer” Keller 1” het was ons
eerste bezoek aan de kelders van dit dorpje en waren dan ook verrast over de grootte
ervan. Een en al Kerstsfeer met vele standjes met voornamelijk streek producten en wat
ons opviel ook voornamelijk witte Glühwein. Er heerste een gezellige drukte, niet te veel
maar ook niet te weinig. Het was leuk wandelen zo langs de vele standjes al duurde het
niet lang vooraleer de mannen dorst hadden en we ons een leuke staantafel toeeigenden. Daarna ging de tocht verder door de kelders tot we uiteindelijk keller 1
verlieten en onze weg vervolgden op zoek naar nummer 2. Ook hier een gezellige drukte,
mooie standjes met afwisselend streekproducten, traditionele Kerstmarkt mutsen en
sjaals. Maar ook vele drankstandjes met dampende Glüwein en likeuren en lekkerheden
allerhande. Een toppertje vond ik wel de warme appellikeur met een toetje slagroom en
wat kaneel opgestrooid. Het werd zo stilletjes aan tijd om een restaurantje op te zoeken,
het werd er eentje dat langs de Moezel gelegen was. Na lekker gegeten te hebben ging
het verder naar de volgende keller of weinstubbe en toegegeven de witte Glühwein was
best te pruimen met een schuitje Amaretto. Laat op de avond nog een braadworst in het
vuistje en konden we de terugweg naar de camperplaats aanvatten. Het was een zware
en leuke dag geweest hier in Traben-Trarbach, afwachten wat het morgen wordt op een
zaterdag.

Zaterdag 3 december 2016
Vandaag was het heel wat frisser en werden we bij de buren verwacht voor het ontbijt en
ja Sinterklaas was geweest. Iets voor de middag vertrokken we voor een late ochtend
wandeling. Na ons een beetje opgewarmd te hebben in een zeer leuke kelder waar de
kachel gloeide en de Glühwein heerlijk smaakte. Zijn we terug naar de mobilhome gegaan
voor te eten en beiden onze zomerreisplannen 2017 uit de doeken te doen. Julien en
Noëlla hadden hun reis reeds vastgelegd bij ACSI, hun keuze viel op een groepsreis naar
Schotland. Wij van onze kant keken nog even de kat uit de boom, maar naar alle
waarschijnlijkheid zal het wel Frankrijk worden, in ieder geval richting de zon. In de
vooravond ging het weer te voet naar het dorp voor dagje twee in Traben. Het weer was
wel heel wat frisser dan gisteren en het was ook een pak drukker. Er stonden zelfs
wachtrijen aan de ingang van de wijnkelders en binnen was het toch wel iets minder
aangenaam slenteren, wat een geluk dat we gisteren reeds een kijkje zijn komen nemen.
Toen ons buikje begon te grollen was het tijd om ergens een plaatsje te zoeken om te
gaan eten. Dat was rapper gezegd dan gedaan, in Traben zelf zijn we wel vier keren
terug weggegaan wegens geen plaats en dit voor de ganse avond. Uiteindelijk kozen we
ervoor om de brug naar Trarbach over te steken in de hoop dat we daar wel plaats
vonden. Dat lukte pas na drie restaurants aangedaan te hebben. Een twee uurtjes later
staken we de brug weer over in de hoop dat we een plaatsje vonden in de kelder waar
we deze middag iets gedronken hebben en liefst nu ook in de nabijheid van de kachel.
We hadden geluk en besloten dan ook om hier de avond af te sluiten..

Zondag 4 december 2016
Vannacht had het flink gevroren maar was er van sneeuw gelukkig geen sprake. Daar
Sinterklaas vandaag thuis kwam voor de twee kleinste kleinkinderen, moesten we niet te
laat vertrekken. En zo kwam er omstreeks 11uur een einde aan onze vaste uitstap naar
één of andere Kerstmarkt in Duitsland.
Morgen eens het dichtingringetje aan de Truma vervangen, …. wat intussen reeds gedaan
is :-)

