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Het WMK zeer succesvol in Zell am Mosel
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KLUNDERT – Op zaterdag en zondag 10 en 11 oktober heeft Het Westhoeks Mannenkoor (WMK) een

4-tal optredens verzorgd in Zell am Mosel. Deze Duitse wijnstad vierde in het hart van de binnenstad
haar jaarlijkse traditionele Federweißerfest rond de ‘Zeller Schwarze Katz – Brunnen’.

Zeller Schwartze Katz is een bekende Duitse Moezelwijn, Federweißer is een lichte, zoete en zeer fruitige variant met
een alcohol percentage van ca. 4% die licht troebel van kleur is. De optredens van het WMK vielen net als de wijn

bijzonder in de smaak bij het Duitse publiek en ook het volop aanwezige Nederlandse publiek reageerde meer dan
enthousiast. Na en tussen de optredens door lieten de leden van het koor zich de lekkernijen die Zell am Mosel te
bieden heeft goed smaken. Op zaterdagavond werd nog een spontaan extra optreden verzorgt tezamen met een
Duitse jazz band die toen aan het optreden was, met nummers zoals bijvoorbeeld ‘Oh When The Saints’ en ‘I

Scream, You Scream, We All Scream For Ice Cream’. Dit spontane optreden had direct zijn uitwerking op het talrijke
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publiek dat volop mee ging doen en het ene na het andere compliment richting koor en jazz band liet horen.

Na een gezellige afsluiting van de zaterdag in de bar van het hotel en een goede nachtrust, stonden voor het koor

op zondag stonden nog 2 optredens op het programma. Inmiddels was in Zell de zon heerlijk doorgebroken en dat

zorgde voor een mooie dag waarin de spetterende optredens van het WMK nog beter tot hun recht leken te komen.
Het Duitse publiek leek er niet genoeg van te kunnen krijgen. Hoewel het met ‘Zugabe, Zugabe’ om nog meer

toegiften van het WMK bleef roepen, begon zondagmiddag om kwart over vier na het laatste optreden dan toch de
terugreis van het koor naar Klundert. Het koor vertrok uit de Moezelstad met de hartelijke uitnodiging van de
organisatie om er zeker nog een keer terug te komen. Na een voorspoedige reis en nadat de Bredase en

Prinsenbeekse leden waren uitgestapt, besloot de comfortabele touringcar het na 500 meter tot ieders verrassing in
Prinsenbeek helemaal voor gezien te houden. Partners en andere familieleden van de leden van het WMK moesten
zondagavond daarom rond 11 uur worden opgetrommeld om het laatste stukje van de reis naar Klundert met

personenauto’s af te kunnen leggen. Zo kwam er een heel verrassend einde aan een even verrassend weekend
waar door het WMK met trots en tevredenheid op teruggekeken kan worden.
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