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65. Weinfest in Grevenmacher

Dat grousst Fest fänkt u mam
Kréinungsowend Freides owes
am Centre Culturel. Mein Vir-
gängerin, d’Claire Sertznig, deet
den Owend d’Kroun aus, fir
mech als 65. Lëtzebuerger Wäi-
kinnigin ze kréinen.

Dee ganzen Owend iwwer ass
fir e flotte Show- a Musekpro-
gramm gesuergt, nom offiziellen
Deel ass Danzmusek bis nuets
3.00 Auer.

Traditionell um Samschdeg-
owend däerf een d’Showbandpa-
rad um Schweinsmoart an duer-
no dat prächtegt Freedefeier op
der Musel net verpassen.

Nom Freedefeier kann een
dann e goude Pättche „Cuvée de
la Reine“ oder eng Kippche Cré-
mant un em vun deene ville Ver-
kaafsstänn an de Stroosse genéis-
sen a sech vun der flotter Miseler

Ambiance bis spéit an d’Nuecht
matzéie loossen. Den Héich-
punkt um Sonndeg vum Drau-
wen- a Wäifest ass ouni Zweiwel
de folkloristeschen Ëmzuch dor-
rech d’Stroosse vu Maacher mat
ronn 40 schéin dekoréierte Ween
a Museksgruppen. Gitt mat de
„Kondschafter“ op den Tour a
loosst dat 65. Maacher Drauwen-
a Wäifest mat eem goude Musel-
wéngchen oder Crémant genës-
serlech auskléngen!

A meim Joar als 65. Wäikinni-
gin wäert ech mir vill Méi ginn,

ise goude Lëtzebuerger Wäin a
Crémant souwuel am In- wéi och
am Ausland wierdeg ze represen-
téieren, natierlech mat der Ën-
nerstëtzung vu meine véier Prin-
zessinne Roxann, Aline, Jana a
Sophie. Mat hinnen zesumme
wäert et kee Problem sinn, mein
Aufgaben als Lëtzebuerger Wäi-
kinnigin beschtméiglech, mat vill
Freed an Engagement ze erfëllen.

E grousse Merci gëllt de Wën-
zer an hire fachleche Beroder,
well nëmmen dorrech hir goud
Aarbecht an dee ville Fläiss, kën-
nen is Wäiner um internationalen
Niveau mathalen, wat di goud
Resultater op den internationale
Concoursen ëmmer nees ënner-
sträichen.

E grousse Merci soen ech dem
Comité des Fêtes, der techne-
scher Kommissioun, der Maa-
cher Gemeen, all ise Sponsoren,
de Veräiner an all deene Leit, déi
zum Gelénge vum Drauwen- a
Wäifest bäidroen.

Léif Musel- a Wäifrënn, loosst
Eech dëst Fest net entgoen a
kommt op Maacher, fir mat mei-
ne Prinzessinnen a mat mir dat
65. Drauwen- a Wäifest ze feie-
ren!
Mir freeën is op Eech. Prost!

Muriel Schu
Wäikinnigin 2014

Léif Musel- a Wäifrënn!
Geschwënn ass et nees sou-
wäit: Vum 12. bis de 14. Sep-
tember gëtt zu Gréiwemaa-
cher di 65. Editioun vum Drau-
wen- a Wäifest gefeiert. Dee
ganze Weekend steet Maacher
am Zeeche vum goude Wäin,
eener flotter Gesellegkeet a vill
Freed a Spaass fir Grouss a
Kleen.

Claire Sertznig, Wäikinnigin 2013


