Och dëst Joer waren mir op Brouennes gefuer fir do d´Joer gemittlech auskléngen ze loossen. Schonn
d´Urees war dës Kéier eng flott Saach, hat et dach den Dag virdrun geschneit an esou hunn mir eng
richteg flott Wanterlandschaft ënnerwee virfonnt. Mir haten et dann och den ganzen Dag iwwer mat
schéinem Wanterwieder ze dinn, et war zwar kal mee dat gehéiert zum Joresofschloss derzou
zemools wou den ganzen Dag iwwer d´Sonn geschéngt huet. Véierzéng Memberen haten sech also
Rendezvous ginn fir zesummen eng leschten Kéier am Joer mat der Méck ze fëschen, ass et ewell et
den Ofschloss vum Joer ass oder villäicht schonn d´Virfreed op déi bevirstoen Feierdeeg, zu
Brouennes war och dës Kéier d´Ambiance formidabel. Et ass vill gelaacht ginn an och d´Gestëppels
ass dobäi net ze kuerz komm. Séier haten eis Memberen och erausfonnt dass ech Haut Gebuertsdag
hätt, ech hätt villäicht awer een anert Nummereschëld um Auto wielen sollen, an esou hunn mir dunn
och dovunner profitéiert fir den Gebuertsdag ze feieren. Natierlech huet heibäi deen obligatoreschen
“Happy Birthday” net dierfen feelen, deen ewéi ëmmer méi haart ewéi schéin ausgefall war, an den
Här Pirotte hat ze guer “zur Feier des Tages” een Kuch organiséiert deen mir eis nom Fëschen bei
enger waarmer Taass Kaffi gutt schmaachen gelooss hunn.

Den Weier zu Brouennes war ganz gutt mat Forellen besat och wann dës Kéier vill kléng Fësch

gefaangen ginn sinn. Jiddereen huet heibäi seng Fësch gefaangen och wann ee puer Fëscher
natierlech erëm besonnesch ervir gestach hunn, esou hat den Jemp Moies et aussergewéinlech gutt
getraff mat senger Plaz an och d´Auswiel vun der Méck, een orangen Blop, huet sech als goldrichteg
erwisen. Esou huet Hien een Fësch nom aneren gefaangen an mir hunn Hien quasi missen forcéieren
fir iessen ze kommen wat ëmsou méi iwwerrascht huet ass Hien dach sos ëmmer den Éischten um
Dësch wann d´Iessen zerwéiert gëtt.

Och déi aner Fëscher hunn sech gutt druginn, déi meeschten Fësch sinn mat Streamer gefaangen
ginn mee och statesch sinn vill Fësch gefaangen ginn. Deem aneren Jemp (eisen Bréifdréier) schéngt
den Weier och besonnesch gutt ze leien, och Hien huet ganz vill Fësch gefaangen och wann Hien
heivir een groussen Ulaf geholl hat an eréischt Mëttes gutt gesiedegt lass geluecht huet, ech hunn
mir vun Him soen gelooss dass Hien zu Brouennes ëmmer eréischt Mëttes géif gutt fänken. Den Marc
hat net bis Mëttes domadder gewaart an huet den ganzen Dag iwwer gutt an vill gefaangen, keen

Wonner huet Hien et dach ze guer bei der Lëtzebuerger Meeschterschaft am Méckefëschen op den
Podium gepackt wou Hien déi gutt drëtten Plaz beluecht huet an domadder eisem Club och bei eisen
Kollegen vun der Méckefëschersektioun gutt vertrueden huet. Den Patrick wat net nëmmen den
Éischten deen mir gesinn hunn Fësch drillen wéi mir bei den Weier bäigefuer sinn, Hien huet och
erstaunlecher Weis erëm mam Streamer gefëscht woubäi Hien net vun sengem oliv gringen Streamer
(Damsel) ofgeweecht ass. Den Albert hat et ze guer fäerdeg bruecht Mëttes een Kaarp drun ze kréien
deen sech allerdéngs als méi staark wei Hien erwisen huet an nodeems hien ofgerappt hat dem Albert
eng laang Nues gewisen huet.

Nodeems mir an leschter Zäit op Youtoube eng Sendung
vun jonken Fëscher gekuckt haten déi dem Méckefëschen
verfall ware an doropshin duerch ganz Europa gefuer sinn
fir an villen verschiddenen Länner d´Méckefëschen ze
léieren. Heibäi sinn Sie ëmmer vun Guiden begleet ginn déi
Hinnen déi verschidden Flëss virgestallt hunn. Hir Videoen
sinn ëmmer ganz lëschteg an fänken ëmmer mat deem
selwechten Sproch un. Ewell den Toni an den Daniel ee
bëssen chaotesch sinn an mir Hinnen an Näischt no stinn
wollten den Jemp, den Albert an den Luss eisen kléngen
Video och mat hirem Sproch „Come Fly with us“
ukënnegen, dat ass natierlech net ouni Vertuddeler ofgelaf
an vum villen Laachen hunn mir den Sproch bal net
erauskritt mee eist Resultat ass op Mannst grad esou
witzeg ginn ewéi dem Toni an dem Daniel hiert.

Mir haten een wierdegen Ofschloss vun eisem Fëschjoer, mir hunn am Laf vun eisen Sortien ëmmer
vill erlieft, d´Ambiance an den Zesummenhalt gouf heibäi ëmmer ganz grouss geschriwwen an mir
hunn och d´Joer iwwer ganz vill Fësch gefaangen. Den neien Programm fir d´Joer 2018 steet och
schonn an ech kann schonn virewech soen dass ee puer Iwwerraschungen dran sinn. Esou elo
bleift mir nëmmen nach eisen Memberen schéin a besënnlech Feierdeeg an ee schéint neit Joer ze
wënschen wou et eis hoffentlech vergënnt ass an deem Sënn weider ze fueren.

