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Hallo
lieve
lezer,
1 december 2021,

Ik begin mijn laatste
Nieuwsbrief van dit jaar met
een verrassing en dat doe ik
niet voor niets. De reden
verklap ik verderop. Veel
leesplezier.

Een Voorpublicatie :
‘Oud en Nieuw in Bollenbach.
Een non in het spel’
Elke gelijkenis met  bestaande personen of
gebeurtenissen anno 2021/’22 berust op louter
toeval @

Hoofdrolspelers:

Loretta von Sponheim: Gertrude
Balduin von Luxemburg: Herman
Roeier Loretta: Elizabeth
Soldaat Loretta: Paula
Roeier Balduin: Marieke
Soldaat Balduin: Johan
Non: Frankie
Priester: Constance
Onderhandelaar: Cor
Minnezanger: Bobby

Een idylle in de sneeuw?

Dag 1 Oudejaarsavond
'Sommige van de gasten waren overrompeld
door mijn onverwachte entree', vertelde
Constance mij de volgende dag. 'Niets om je
zorgen over te maken', vervolgde ze. 'Zo zijn ze
nou eenmaal. Een hechte groep en dan opeens
een vreemdeling, die verdwaald is zeker… ‘ ‘En’,
vul ik grijnzend aan, ‘in een outfit die meer deed
denken aan een avondje schouwburg dan een
winters plattelandsfeestje.’
Constance lacht en zegt dat het volgens haar de
honden-oliebollen waren die ik had
meegenomen en waar tot grote schrik van de
baasjes hun honden op aanvielen als een
uitgehongerde meute wolven op een schaap.

Einzelganger

Ik had de bed and breakfast van Constance op
internet gevonden. En omdat zij als enige in de
Hunsrück ook in januari gasten ontving had ik
haar gebeld. Ik wilde in alle rust kunnen
schrijven en mocht bij haar een kamer huren
voor zolang ik dat wilde.



Het was echt iets voor haar om mijn
komst niet aan te kondigen, zo ontdekte ik toen
ik Constance beter leerde kennen. ‘Ben je alleen
met de jaarwisseling?’, had ze gevraagd. En
toen ik bevestigend antwoordde had ze me
uitgenodigd om die avond al te komen. Gewoon,
voor de gezelligheid. En voor mijn hond zou het
ook beter zijn. In Bollenbach werd nauwelijks
vuurwerk afgeschoten. Er waren ook andere
honden. Zou hij vast leuk vinden. Het was
duidelijk dat ze Mister D nog niet kende. Hij is
een einzelgänger en heeft niet zoveel op met
zijn soortgenoten.

Haar uitnodiging vond ik aantrekkelijk.
Het leek me een interessante ervaring waar ik
als schrijver vast wat mee kon en dus vertrok ik
op oudejaarsavond zonder al te lang nadenken
naar Bollenbach.
Haastige spoed is zelden goed. Maar aan dat
soort clichés doe ik niet. In Den Haag was het
die dag prachtig weer en geen haar op mijn
hoofd had bedacht dat het in Duitsland wel eens
een stuk kouder zou kunnen zijn en al helemaal
niet dat het daar zou kunnen sneeuwen.
Hoe lang was het niet geleden dat er in Holland
een flink pak sneeuw had gelegen?
Wel ging ik nog even langs de dierenwinkel in
het Belgisch Park om de inmiddels beruchte
oliebollen aan te schaffen. Ik moest toch iets
meenemen en het enige dat ik wist van
Constance en haar vrienden was dat ze van
honden hielden. Inmiddels liep het tegen half
vier en dom genoeg had ik me niet verdiept in
het aantal uren dat ik nog moest rijden.

Na een spannende laatste etappe door
de voor mij volstrekt onbekende Hunsrück, waar
uiteindelijk alleen de sneeuw nog reflecteerde in

mijn koplampen, arriveerde ik in Bollenbach. Van
de B&B was ik helaas vergeten het adres te
noteren en verbinding met internet kon ik wel
vergeten.
Ik parkeerde de auto in de Hauptstrasse en ging
te voet verder. Geen kip op straat, niemand om
de weg aan te vragen, alleen mijn sporen en die
Mister D in de vers gevallen sneeuw. Net een
zwart-wit foto van een omgekeerde
sterrenhemel, zoals iemand eens poëtisch in
mijn oor had gefluisterd.

----------------------------------------------------------------

Een hernia-operatie

De afgelopen maanden is er
nogal wat gebeurd in
Bollenbach.

Zo bleek rugpijn bleek geen
spierpijn en ook geen ‘spit’ of
een kou.
Ik had last van een hernia in
een vergevorderd stadium en
nadat ik op een zaterdagochtend
in oktober niet meer kon lopen
was opereren nog de enige
optie. Na een pijnlijke rit in
een ziekenauto, deze keer niet
door mij uitgezwaaid, belandde
ik in Idar Oberstein.

Pas na 10 surrealistische dagen
mocht ik het ziekenhuis weer
verlaten onder de harde
voorwaarde dat ik direct zou
gaan revalideren. Ik bleek
namelijk een complicatie te
hebben opgelopen: een klapvoet.
Met zo'n voet loop je voor het
weet naast je schoen.
Wat te doen? In Rhaunen,
vlakbij Bollenbach kon ik
fysiotherapie krijgen. Helaas
ontstond er na de eerste
behandeling een tweede



complicatie. De fysiotherapeut
stuurde me naar de huisarts en
die wilde dat ik voor alle
zekerheid weer naar het
ziekenhuis ging. Gelukkig
hoefde ik niet nog een keer
geopereerd te worden!
Op het moment van schrijven
wacht ik nu op een nieuwe
uitnodiging voor een
behandeling van de
fysiotherapeut.

Geen afstel wel uitstel

Ik wilde bovenstaande ‘wel en
wee’ met jullie delen
verklaring waarom ik de laatste
tijd zo weinig van me heb laten
horen en ik de komende tijd nog
geen grootse plannen kan maken
of uitvoeren.

‘Een gijzeling aan de Moezel’

Wat je het komend jaar -
hopelijk - wel van mij mag
verwachten is de oplevering van
het eerste project over de
Hunsrück:
‘Een gijzeling aan de Moezel.
Over gravin Loretta von Sponheim
en aartsbisschop Balduin von
Luxemburg’.

Op mijn website
(www.conniesarhome.com)heb ik
hier al geregeld over
gepubliceerd.
Het is de bedoeling om een
kunst-annex reis-en
geschiedenisboek op te leveren.
Maar wil het er daadwerkelijk

komen dan is FONDSENWERVING
nu meer dan noodzakelijk.

Helaas. Maar niets voor niets!

Het feuilleton ‘Oud en
Nieuw in Bollenbach’

Als je mij een hart onder de
riem wilt steken neem dan een
abonnement op het speciaal voor
deze actie geschreven
feuilleton  ‘Oud en nieuw in
Bollenbach’. Het idee is om de
hoofdstukjes tot oud en nieuw
een voor een naar je te mailen.
Je kan echter ook besluiten om
het feuilleton in een keer aan
te schaffen.



Per hoofdstukje kost het je

slechts 1 euro. Er verschijnen
20 hoofdstukjes met tekeningen
van mij. Een abonnement kost

dus 20 euro. Schaf je het in
een keer aan dan kost de e-pub
of een uit te printen versie je

22,50 euro. Je moet dan wel
wachten tot alle afleveringen
verschenen zijn.

Bijzonder aan het verhaal is de
detective-achtige opzet.
Daarnaast speelt het zich af in
de Hunsrück, in Bollenbach,
Bundenbach, de Schmidtburg (een
grote middeleeuwse ruïne) en de
Altburg (een voormalige
Keltische nederzetting).

Bovendien neemt de auteur van
het feuilleton je mee naar de
14de eeuw en naar de plaatsen
waar het gijzelingsdrama zich
voltrok met in de hoofdrollen
gravin Loretta von Sponheim en
aartsbisschop Balduin von
Luxemburg.

De tekeningen wil ik ook los
van de tekst aanbieden. Maar
daarover later meer.

------------------------------

Geïnteresseerd in een
abonnement op het Feuilleton
“Oude en Nieuw in Bollenbach?
Mail dan naar:
conny.sprinkhuizen@gmail.com en
je krijgt dan alle informatie
die past bij de keuze die je
gemaakt hebt.

Met de voorpublicatie uit het
Feuilleton en de onderbouwing
voor de publicatie hoop ik
jullie allemaal zo nieuwsgierig
gemaakt te hebben dat de
abonnementen bij wijze van
spreken de oliebollen-pan uit
rijzen.Wat zou dat een mooi
begin van het Nieuwe Jaar zijn.

Fijne feestdagen

Ik wens al mijn lieve lezers bij
deze ook alvast mooie
kerstdagen een fijn en vooral
gezond en hoopvol nieuwjaar.

All the best, Conny


