
 

 

 

 

Bei eiser leschter Sortie op de Weier zu Brouennes 

a Frankräich am Dezember 2016 hat den Här Pirotte eis 

proposéiert, dass wann mir eng Kéier als Club weillten 

eng Feier ofhalen, kéinte mir bei Him dee leschte Weier 

lounen deen Hien an deem Sënn equipéiert hätt. Mir 

haten dat deemools direkt eng gutt Iddi fonnt an de Jemp 

sot spontan „ do feiere mir dat nächste Joer mäin 

Gebuertsdag“. Ee Samschde war et nun esouwäit a mir 

sinn op Brouennes gefuer fir zu Éieren vum Jemp sengem 

Gebuertsdag, ee formidabelen Dag beim Fëschen an nach 

méi beim Feieren ze verbréngen. Nodeems mir beim Här 

Willy Lion, dem Gerant vum Site, virstelleg gi ware wéinst 

de Formalitéiten huet Hien eis de Schlëssel vun der 

Entréesdier ausgehändegt a schon konnt et lass goen. Am 

Weier waren am Virfeld 20 kg Forelle fir eis ausgesat ginn 

an de Weier ass och beschtens equipéiert, mat Grillplaz, 

Ënnerdaach an Toilette, fir esou een Dag ze feieren. Mir 

konnten hei de ganzen Dag iwwer ongestéiert eis Feier 

ofhalen an esou ass et och net verwonnerlech dass mir 

dës formidabel Feier nach laang an Erënnerung 

behale wäerten. De Jemp hat also all seng Kollege vum 

Flyfishing Club invitéiert an och wann aus deene 

verschiddenste Grënn vill Fëscher hunn missen ofsoen, 

esou hat sech dach eng gutt Equipe afonnt fir de Jemp 

héichliewen ze loossen, wat eis bei deier formidabeler 

Grillade och net schwéier gefall ass, mee der Rei no…. 



 

De Weier deen ee fir esou eng Feier loune ka läit ganz hannen um Wupp vum Site an ass beschtens 

geegnet fir wann een ongestéiert feiere wëll. De Weier un sech bitt genuch Plaz fir mat der Méck ze 

fëschen, et sinn extra all puer Meter Inselen ugeluecht gi vu wou aus ee ganz gutt geheie kann, mee 

och op der géinteniwwergeleeëner Säit ass et mat ee bësse Virsiicht a Geschéck och guer kee 

Problem fir seng Méck op d´Waasser ze bréngen. Eng Besonneschkeet vum Weier ass, dass och 

Kaarpe mat der Méck ze fänke si wat jo an der Reegel éischter seelen ass. Loosse mir et awer och 

direkt soen, d´Fëscherei war Gëschter....... na ja......zeréckhalend ausgedréckt.... net esou immens 

mee duerfir hunn mir eis dunn och ee bësse méi op d´Feiere verluecht a wat soll ech soen, doranner 

ware mir esouwisou nach ëmmer besser. 

 

Nodeems mir et eng éischte Kéier mat de Fësch opgeholl haten huet de Jemp eis schonn no kuerzer 

Zäit mat Schampes op den Aperitif gelackelt an natierlech konnte mir dem Jemp dat jo net 

ofschloe schliisslech ware mir jo komm fir Hien ze feieren an esou war den Aperitif dann och schonn 

deen éischten Héichpunkt deen dann och ouni Iwwergang a Grillade iwwergaangen ass. Der 

Tëschent huet eise President de Jeek dem Jemp an eiser aller Numm gewënscht an den 

derzougehéierege Ständchen a Form vun engem, virun allem ganz haart virgedroenen Happy 



Birthday, huet och net dierfe feelen. Den Albert huet de Jemp beim Grillen ënnerstëtzt fir dass et soll 

ee bësse méi séier goen ewell mat hongeregem Bauch ass net mat eis ze spaassen och wann 

de gudden Aperitif hinnen Zwee dobäi ee bësse Spillraum ginn huet. 

 

 

 



 

 

Mëttes, dat heescht nom Iessen also éischter am Nomëtten, hunn mir et dunn awer och nach eng 

Kéier mat de Fësch opgeholl an esou gestäerkt sinn dunn och ee puer Fësch gefaange ginn, mee 

richteg lëschteg ass et eréischt gi wou eis Fëschräiber probéiert hunn Kaarpen ze fänken. Och wann 

de Jemp heibäi zwee Mol ee schéine Kaarp unhat awer net lande konnt, war dat natierlech erëm 

ee gefonntent Friesse fir eise Jeek, Hien ass heibäi ënnert der Ufeierung vu senge Kollege richteg 

opgeblitt an huet sech net gi bis Hien ee Kaarp op d´Schuppe geluecht hat deen Hien natierlech, no 

der obligatorescher Fotosession, erëm an seng Fräiheet entlooss huet.  



  



Jee et huet eis un Näischt gefeelt zemools wou de Jemp och Owes nach eng Kéier de Grill ugehäit hat 

an obschonns et bal net ze gleewe war, Jiddereen nach eng Kéier häerzhaft zougegraff huet. Esou 

gesiedegt hunn mir eis dunn op den Heemwee gemaach mat villen onvergiesslechen 

Erënnerungen déi eis mat Sécherheet nach oft un dëse flotten Dag denke loossen. 

 

 

 

 


