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Vakantienummer Eigen Krabbels
Onze voorzitter geeft het voorbeeld
Over de Alpen naar de Adria en dan over de Apennijnen naar Rome

toneel
bij detotZWK
Een fietsroute naar en over de
Alpen spreekt
ieders verbeelding. Achter deze
bergketen ligt immers het warme zuiden met bestemmingen als Venetië, Assisi en
Rome. De postkoets was in vervlogen tijden het uitverkoren transportmiddel over
land. Treinen en rivierboten boden achteraf concurrentie, tot het vervoer over de
weg het overnam.
Jaagpaden en spoorwegen kwijnden jarenlang weg tot ze net als een feniks die uit
de as verrijst, weer opstaan als fietswegen. Spoor- en waterwegen die ons leiden
van de lage landen naar de bergen. Waar de Romeinen de Alpen overtrokken over
de Via Claudia Augusta, vandaag de dag … een fietsroute. De Fernpas over naar
de vallei van de Inn. Innsbruck ligt aan de voet van de Brennerpas, één der poorten
naar Italië. Ook de Romeinen gebruikten hem. Over spoorwegroutes gaat het door
de Dolomieten naar de Middellandse Zee. Genietend fietsen we langs de
Adriatische kust om dan de Apennijnen over te trekken naar Rome.
Zeg nu zelf, als je dit leest, het trekkersbloed met de paplepel meekreeg van
meneer Duysburgh, dan begin je toch te dromen …
Uit mijn dagboek: Op weg naar Rome
Zondag 30 juli
Wommelgem- Hasselt 90 km
We zijn al vroeg wakker. Vandaag is het eindelijk zover. Na dagen van
voorbereiding (inpakken, afwegen – letterlijk en figuurlijk – wat we meenemen,
fietsen voorbereiden, afstellen en leren herstellen, routebeschrijving nog maar
eens doornemen, alle gps-tracks in de ‘komoot’ app van onze gsm’s opladen,
reisapotheek aanvullen, outdoor handwasbare sneldrogende kleren en
fietsbroeken kopen) gaan we op tocht in de voetsporen van de Romeinen, maar
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dan in omgekeerde richting, op weg naar Rome.
Onze gids is Guy Raskin, die 3 jaar, samen met
zijn vrouw aan deze tocht heeft gewerkt en zijn
ervaringen voor 10 euro met ons wil delen: 2.222
km meestal autovrije fietspaden langs rivieren en
oude spoorwegtrajecten, leuke slaapplaatsen,
wetenswaardigheden, gps-tracks en foto’s, alles
gebundeld in een fietsgids van 250 blz.

Nog vlug even de kilometerstanden van onze fietsen noteren en weg zijn we, met
de wind in de zeilen, langs het Abertkanaal naar Hasselt.
Gerd voor de eerste keer kwijt, misverstand over de aanlooproute van een brug om
het kanaal over te steken en op verschillende plaatsen op elkaar blijven wachten.
Sinds dit jaar fietsen we voor het eerst met elk een eigen gps, wat veel gekibbel
over de juiste weg vermijdt en aan elk zijn autonomie geeft om voorop te rijden.
Een aanrader.
Langs het water fietsen we het volledig verkeersvrij centrum van Hasselt binnen,
dat zich
klaar maakt voor de zevenjarige Virga Jesse-feesten, waar we 21 jaar geleden met
het gezin naar toe zijn geweest.
Geslapen in de gloednieuwe jeugdherberg en lekker gegeten in het Hassotel.

Maandag 31 juli
Hasselt via Tongeren naar Riemst (bij Kanne), 61 km
Nog wat onzeker over het materiaal: ketting eraf, piepende fiets bij Gerd en we
waren die dag nog maar net op weg of Gerd werd bijna overhoop gereden.
In Tongeren, het officiële startpunt van de route, Ambiorix
een bezoekje gebracht en een noveen kaars
aangestoken in de basiliek die vol hing met
vakantiegedichten.
Schone streek tussen Hasselt en Tongeren, moeten we
onthouden om daar eens een gezinsweekend in te
plannen.
Het Albertkanaal boort zich een weg door de
mergelsteen, waardoor de gangen van de mergelgrotten
als kogelgaten in de wanden overblijven.
Mooie B&B en om in de sfeer te komen in een leuk
Italiaans restaurantje gaan eten.
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Dinsdag 1 augustus
Van Riemst (bij Maastricht) naar Walheim (bij Aken),
71 km
Derde dag, normaal een dag met friksie, die is
uitgebleven, maar wel moe. Gelukkig hadden we het
voorgestelde traject opgedeeld.
Lekkere mosterdsoep gegeten in Gulpen
Dom in Aken is magnifiek.
Op de trappen van het stadhuis is waarschijnlijk de
groepsfoto getrokken van de verbroedering van het koor
in Aken en de ZWK.
Ideetje opgedaan voor kerstmenu: Vegetarische variant
van een Cordon Bleu: Zucchini (courgette) met
kruidenkaas) met een speciaal sausje.
Later in de nacht heeft dit gerecht nog van zich laten
horen mede doordat we op één Franse
tweepersoonsmatras sliepen.
Dan maar midden in de nacht, onze eerste les Duits
doorgenomen: op bezoek bij de dokter, interessantere onderwerpen houden we
voor later.
Woensdag 2 augustus
Walheim naar Sankt Vith, 87 km
Ganse dag op de Vennbaan L48, een
oude spoorwegbedding, omhoog
gefietst.
Monschau blijft prachtig.
Geslapen in een appartementhotel,
zonder receptie met de sleutel in kluisje
bij de deur, Berliner hof, mooi en ruim.
In Pip-hotel gegeten, lekker en
verteerbaar: zanderfilet, snoekbaars,
roofvis die je zelden bij ons op het
menu vindt, zéér lekkere, vaste,
smaakvolle vis.

Was zéér moe, mede door de stress omdat we niet wisten of we binnen konden in
het appartementhotel. Kregen pas contact met de eigenaar – die ons de code van
het sleutelkluisje moest bezorgen - als we al voor de deur stonden. Alternatief was
een bed in de jeugdherberg in een kamer voor 4 personen.
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Donderdag 3 augustus
Sankt Vith naar Holstum, 78 km

Zeer mooie streek om in te fietsen: van het Ourdal naar de
Prümvallei. ‘s
Avonds geslapen in een landsgasthof waar we een eigen
gestookt mirabelleke gedronken hebben en Gerd oude
verhalen verteld van de 8-daagse trektochten in die streek
(ons moed ingedronken om ’s nachts te slapen op het beton
in een in aanbouw zijnde villa die ’s nacht omkantelde, de
woorden ‘alles komt van God’, de zakdoek die gedrenkt was
in een omgevallen borreltje ‘quetsche’ die op de tocht van
hand tot hand ging, enz.)

Vrijdag 4 augustus
Holstum naar Mettlach, 78 km
Weer een zeer mooie rit!!!
Hotel viel tegen (zeer warm, lawaaierig, kon niet op internet geraken …)
Had om vier uur pintje gedronken, niet slim want 's avonds zeer moe en moesten
nog beslissen of we verder trokken of hier blijven voor een dag rust.
Onze zoon Bart, die hier verleden jaar met wandelvakantie was, heeft ons
overtuigd om verder te trekken omdat er in het stadje zelf niets te zien is. Dus … in
allerijl nog een slaapplaats vastleggen voor morgen.
Zaterdag 5 augustus
Mettlach naar Sarrequemines, 87 km
Industrieel gedeelte van de Saar door
gefietst: 10 km Staalfabrieken.
In Sarbrucke de grens over, een lieflijk
Frankrijk tegemoet.
De chambre d'hôtes die we daags ervoor
geboekt hadden is prachtig: score van 9,7
op
booking.com en in 2014 de prijs van
tripadvisor en we kregen er ook een tip
mee van een zeer leuk terrasje waar we 2 keer lekker gegeten hebben.
Kortom een betere plaats voor een rustdag konden we niet dromen.
Gelukkige had Bart ons over de streep getrokken om verder te trekken.
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Zondag 6 rustdag
Hotelletjes vast gelegd voor de komende dagen - via
booking.com kan je ze meestal de dag zelf toch nog
annuleren - wat in het gezellige bloemenstadje rondgestapt
en wat museumpjes bezocht: uiteindelijk 10 km gewandeld
en dat op een rustdag maar … we weten nu hoe faience
gemaakt wordt en hebben een idee hoe de tegel bij de
renovatie van onze badkamer er moet uitzien.

Maandag 7 augustus
Sarreguemines naar Sarrebourg, 67 km
+ 10 naar Restaurant Amis Fritz
Prachtig fietsen langs het kanaal van
de Sarre, met het prachtige weer leek
het of we langs het Canal du Midi
fietsten.
Het Couvent de Ulrich straalde rust
uit en dat voor €50 euro + 8 voor het
ontbijt.
Religieuzen weten meestal waar het
goed vertoeven is.
Met open raam geslapen, oog in oog
met de volle maan.
We waren vroeg ter plaatse wat me de kans gaf om onze fietsjes een beurt
gegeven.
Kregen onderweg problemen met internet, te veel data uitgewisseld en
geblokkeerd. Code om te deblokkeren was een Belgische code en werkte
onderweg niet. Gelukkig hadden we een groot deel van de routes offline op onze
gsm’s staan.
Dinsdag 8 augustus Sarrebourg naar Strasbourg, 85 km
Vriendelijk onthaal door Joëlle voor het ontbijt
Een voormiddag regen moest er eens van komen, waarom hadden we anders met
ons regengerief gesleurd.
Door een kanaal gefietst.
Via het Marne-Rijnkanaal Strasbourg binnen gefietst.
Als tweede Europese hoofdstad mag deze er zijn. Brussel kan hier nog wat van
leren, zeker qua fietsvriendelijkheid. Naast heel veel autovrije straten kan je er
zelfs met je fiets de tram in- en uitrijden. Naast de Europese wijk en het
universiteitskwartier bezit de stad ook een zéér mooi en groot historisch centrum
met oude vakwerkhuizen.
Na een lange dag fietsen, een uitgebreide stadswandeling en enkele terrasjes
waren we steendood en zijn als een blok in slaap gevallen.
Internet geraakt opgelost na een telefoontje met onze zoon Pieter.
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Woensdag 9 augustus
Strasbourg naar Rastatt, 71 km
Terug een beetje naar boven (op de kaart)
gefietst langs een mooi grindpad langs de
Rijn dat af en toe het binnenland op zoekt, op
zoek naar een doorsteek door de bergen van
het Zwarte Woud.
Geslapen in het ‘Bildungshaus St.-Bernard’,
een ‘klein seminarie’ dat omgebouwd is tot
hotel en ontmoetingsruimte, gloednieuwe
grote kamers, en dat voor 100 euro, incl
super ontbijt en zwembad.
Donderdag 10 augustus
Rastatt naar Freudenstadt, 67 km
1000 m naar omhoog en … heel de dag regen (18mm), laatste uur vielen de
batterijen uit en moesten we te voet stijl naar omhoog naar Freudenstadt.
Gelukkige was het Schwarzwaldhotel voorzien op natte gasten, regent daar
blijkbaar meer, Luc en Fons kunnen daarvan mee praten (zie elders in E.K.): terras
aan de kamer waarop we met al onze spullen terecht konden, sauna, zwembad,
ruime kamer en we mochten zoveel eten als we op konden.
67 km en 900 meter klimmen is wel het maximum voor onze batterijen, die toch
ook ondertussen 4 jaar oud zijn.
Morgen naar beneden.
Vrijdag 11 augustus, zaterdag 12 augustus, rustdag
Freudenstadt naar Rottenburg am Neckar, 67 km
Een idyllisch dorpje (25 000 inwoners) aan de Neckar,
één van de rivieren waarlangs de Romeinen Europa zijn
binnen gedrongen. Van 50 tot 200 na Chr, op acht
generaties hebben ze hun voetdruk kunnen achterlaten:
heirbanen, aquaducten, riolen, publieke toiletten,
badhuizen, forten, nederzettingen, enz. ... Hun tijd ver
vooruit, pas duizend jaar later heeft men in onze regio’s
de draad terug op gepikt.
Op een paar seconden beslist dat we hier onze rustdag
inplannen die normaal was voorzien voor zondag: het
mooie dorpje, een grote ruime kamer, grote fietsstalling,
goed internet, Romeins museum en de
weerverwachtingen gaven de doorslag.

6

Zondag 13 augustus
Rottenburg am Neckar naar Auingen, 67 km, 650 m naar omhoog
Pareltjes van fietswegen, afdalingen tegen 48km per uur, groene alpenweiden,
men noemt deze streek de ‘schwalbische alp’, wouden met Freyr-rotsen en dito
klimmers.
In prachtig hotel Herrmann geslapen, €145, maar de meerkost waard.
Alles in schril contrast met het tragische nieuws dat we die dag onderweg kregen:
een aangetrouwde kozijn van Gerd was daags tevoren uit het leven gestapt.
Maandag 14 augustus
Auingen naar Ulm, 61 km
Waarom? Wat is er toch aan de hand?
Dinsdag 15 augustus, Maria Himmelfahrt
Ulm naar Babenhauze, 63 km
's Voormiddags door de voorsteden van Ulm, 's namiddags zeer mooi fietsen.
Münsterkerk van Ulm met de
grootste toren wereldwijd 165 meter
hoog. Zeer grote protestantse kerk
maar kaal, uitgekleed in de
Beeldenstorm van 1550, priesters
mochten huwen met hun kokkin, in
een referendum sprak 85% van de
bevolking zicht uit voor de
hervorming.
's Middags in het
Rottenburgerklooster gegeten,
Norbertijnen, waar men wel
uitbundig Maria vierde: klederdracht,
harmonie, speciale menu, blije
mensen.
Ook dit klooster was omgevormd tot Bildungshaus.
De tocht voelde aan of we Oostenrijk binnen reden: witte kerktorens, koebellen,
lieflijk landschap, overal bloemen, verzorgde huizen, Gasthof Zur Traube heeft een
houten terras met bloemen, niet zimmer frei, maar fremdenzimmer ...
Woensdag 16 augustus
Van Babenhausen, Winterrieden naar Marktoberdorf, 71km
Tocht door een mooie streek, zeker na de middag wanneer in de verte de bergen
opdagen
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Donderdag 17 augustus
Marktoberdorf naar Füssen, 44 km

Prachtige rit door groene weiden, met zicht op de grote bergen, eerst vaag, daarna
steeds scherper. In de verte is het sprookjeskasteel van Neuschwanstein duidelijk
zichtbaar. Aan het meer in Füssen begeleiden ons twee Romeinen naar de Via

Claudia Augusta, de eerste Romeinse weg over de Alpen.
Hier eindigt het eerste deel van onze tocht: slecht weer op komst en een sterfgeval
in de familie hebben ons doen besluiten om hier te stoppen en de doorsteek door
de Alpen voor een volgende keer te houden.
In Füssen nemen we de regionale trein naar Ausburg om van daaruit de trein naar
Ulm te nemen waar we een paar dagen terug een plaatsje gereserveerd hadden in
een gerenommeerd visrestaurant Zur Forellen vlak bij de Donau in de visserswijk
van Ulm.
Vrijdag 18 augustus
Terugreis Ulm, Stuttgart, Köln, Aken, Welkenraet, Leuven, Berchem
Trein naar Keulen, alle fietsplaatsen bezet, de andere tien wagons lopen pas in de
loop van de reis vol.
Tof koppel ontmoet die heel wat tips hadden voor het vervolg van onze tocht door
Italië.
Italië bezit sinds kort mooie fietspaden, willen daarmee het toeristisch seizoen
verlengen, treinen zijn echter nog niet aangepast. Hun advies was om Italië in mei
te doen: frisgroen, bloesems en geuren, niet te warm.
Tot Aken liep alles vlot
Op de trein van Aken naar Welkenraet kreeg onze fiets een plaatsje waar vroeger
de postzakken stonden.
Die bracht ons naar Welkenraet, een klein stationnetje waar zelfs de klok het niet
meer deed.
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Niemand op het perron waar we iets aan konden vragen.
Na enkele minuten kwam er een ellenlange trein binnengereden.
Nergens een aanduiding waar die naartoe reed, ook niet waar we onze fietsen
konden inladen.
Op onze fiets gesprongen en naar de kop van de trein gereden tot we in de verte
een stationschef zagen en een fluitsignaal hoorden!? Toch niet zonder ons!
Holderdebolder gestopt en in de eerste de beste wagon binnengesprongen en
onze fietszakken beginnen inladen. Niet met ons hé.
En wij op weg naar Leuven, want we wisten dat je in Brussel Centraal niet mag
uitstappen met je fiets.
Achteraf twee Vlaamse conducteurs tegengekomen op de trein die zich kwamen
verontschuldigen: de Waalse stationschef die ons had zien fietsen, had bewust
gefloten om vermoedelijk geen vertraging op te lopen. In Leuven een
fietsvriendelijk IC-trein naar Antwerpen.

Om 18u30 waren we in Berchem met op de fietscomputer 1.241 km, toffe
herinneringen, verhalen en foto’s en de goesting om in de lente van volgend jaar
verder te trekken, de bergen over, op weg naar Rome.

9

Luc en Fons, onze natte jongens op de moto
Waar komt de naam ‘Zwarte Woud’ vandaan?
Naar nu al jaarlijkse traditie halen we in de grote vakantie
onze motoren van stal voor een meerdaagse trip. Dit jaar
kozen we voor een weekje Zwarte Woud. Ondergetekende
had dit al even op zijn verlanglijstje staan. Fons, goede ziel,
kon voor mij op de valreep nog heel zijn vakantieplanning
omgooien. Het toeval was bij deze late beslissing aan mijn
zijde … Ik kon zo mijn tweede kleinkind, Marcel, zoon van
Ben Korthoudt en Charlotte Van Turnhout al even in mijn
armen nemen.

De weergoden waren ons dit jaar niet goed gezind.
Tijdens onze al te natte trip kregen we meer dan eens
een antwoord op de vraag: waar kent de naam ‘Zwarte
Woud’ zijn oorsprong. De Romeinen noemden het
dichtbeboste gebergte met zijn kenmerkende donkere
naaldbomen Silva Nigra - "het Zwarte of Donkere Woud
of ondoordringbaar woud", dat voor hen onheilspellend
en bijna ondoordringbaar was. Nu, wij weten wat ze
wilden zeggen met ondoordringbaar als je op de motor
geen hand voor de ogen ziet vanwege mist en regen.

Het Zwarte Woud is bij uitstek een kuuroord en geliefd
terrein voor motorrijders. Mooi verzorgde banen leiden
je bij open weer langs prachtige uitzichten. De
bekendste route is de Schwarzwald-Hochstraße, B
500.
Wereldwijd is deze streek bekend om de sprookjes van
de gebroeders Grimm. Wie van koekoeksklokken
houdt, brengt best een bezoek aan Triberg.
Voor ons tikt de tijd verder en we kijken uit naar onze
volgende motortrip … een dagje rijden, genieten van
natuur en cultuur en een avond culinair genieten. Meer
moet het voor ons niet zijn.
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Luc en Inge: onder het motto: het mag ook dichter bij
huis
Drie weken op vakantie in eigen land: het is eens wat anders
Ons oog viel op een prachtig
convent, een
boerderijgemeenschap van de
abdij van Val Dieu in de Hervestreek.
Het huis werd omgeven door
een 360 graden panorama
midden in de natuur. Die paters
wisten maar al te goed waar
een stekje te bouwen. In dit
huis voor 16 personen hebben
we gedurende de maand juli B&B ( het Gravebos) gespeeld, vergezeld door
familie en vrienden. We hadden die periode 109 overnachtingen, waarschijnlijk de
best draaiende zaak in Battice.
De Herve-streek ligt zeer centraal: Aken, Maastricht , de Hoge Venen en Luik zijn
allen bereikbaar in een half uur. Maar vooral het fiets- en wandelparadijs van de
Voerstreek blijft voor verbazing zorgen.
Cruisen op een elektrische fiets door dit prachtige heuvellandschap, zalig.
Een dag had heel wat zekerheden: een
zalig ontbijt verzorgd door Inge, een
daguitstap, vieruurtje met de beste
rijstvlaai van de streek, kokkerellen, de
processie van de koeien naar de stal,
aperitieven met de Luikse boudinworst
in de hoofdrol, als het kan de barbecue
aansteken, een half uur in stilte naar de
zonsondergang kijken, tientallen
kaarsjes aansteken, verhalen aan het kampvuur,...
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Hier één van de vele verhalen. Onder in onze vallei ligt het dorp Bolland. Op een
morgen werden we gewekt door fanfaremuziek en wat later was de ganse vallei
gevuld met rook en harde knallen.
Bottinnekes aan: wat is daar te doen? Het bleek een typisch dorpsfeest: een mis,
dan de processie met fanfaremuziek en tot slot met luide knallen en veel rook de
boze geesten verjagen. Spijtig genoeg zijn de boze geesten komen postvatten aan
ons huis. Sindsdien kraakte alles veel harder en werd er zelfs ‘s nachts aan onze
deuren gefriemeld. Best eng zo helemaal afgelegen in een vallei.

12

Benefietconcert voor Ecuadoraanse vzw
Eslabonsocial
Samen met het kamerorkest Musica con Gioia brengen we op zondag
8 oktober een klassiek concert ten voordele van de vzw EslabonSocial.
De opbrengst van dit benefietconcert gaat integraal naar deze vzw, die
daarmee allerlei projecten in het Zuiden van Ecuador (Zuid-Amerika)
ondersteunt.
We brengen een zeer afwisselend programma met onder meer muziek van L. Van
Beethoven (Misere & Amplius), J. Rheinberger (Ave Maria), S. Adams (Jeruzalem),
F. Schubert (Trinkliederen), G. Bizet (Pécheurs de Perles), W.S. Gibert and Sir
Arhtur Sullivan (H.M.S. Pinafore).
Dankzij de opbrengst krijgen projecten in de landbouw, ziekenzorg, jeugdwerking
en ouderwerking duurzame ondersteuning. In goede samenspraak met de
Ecuadoraanse fundacion wordt er beslist aan welke noden voorrang wordt
gegeven. Meer info en filmpjes vind je op www.eslabonsocial.be.
Na het optreden is er gelegenheid om bij te praten bij pot en pint in de lokalen van
de Sint-Johannaschool, Torenstraat 30
Wanneer? Zondag 8 oktober 2017, 14.30 u.
Waar? Kerk Wommelgem centrum
Prijs? VVK 10 euro / Kassa 13 euro
Kaarten kunnen gereserveerd worden via mail bij guido.degraeve@gmail.com of
luc@vanelsacker.be. De kaarten liggen dan klaar aan de kassa en worden daar
betaald.
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Gregoriaans

Door omstandigheden (open kerkendag) kreeg ons parochiekoor op Pinksteren vrij
van dienst. Dank zij ‘Eigen Krabbels’ wist ik dat in de kerk van de Heilige Geest in
Antwerpen de ZWK de liturgische gezangen zou verzorgen met gregoriaanse zang.
Daar wilde ik natuurlijk bij zijn.
Goede vrienden, beseffen jullie wel dat jullie, onder de kundige leiding van Johan,
de gregoriaanse gezangen op een enig mooie en serene wijze brengen? Hoe Willy
op een zeldzame manier deze gezangen weet te begeleiden? Hoe zinvol het is dat
iemand (vandaag was dat Jan) vooraf kernachtig de inhoud van de te zingen tekst
brengt, zodat het volk die woorden ‘luisterend-biddend’ kan overwegen tijdens de
zang?
De traditie van Kamiel Duysburgh leeft onverminderd voort. Proficiat en gelukkig
maar! Ik weet wel dat bepaalde afspraken met de parochie moeten nageleefd
worden maar ik betreurde toch dat het wondermooie Alleluia, gevolgd door Emitte
Spiritum tuum … plaats moest ruimen voor een vredeslied uit ‘Zingt Jubilate’. Als
het al de bedoeling was het volk te laten meezingen, dan heb ik, buiten mezelf, niet
veel gehoord. En van muzikale rijkdom gesproken: geef mij maar de oude
gregoriaanse gezangen, waarmee ik geenszins afbreuk doe aan het Weesgegroet
van Preud’homme dat natuurlijk niet misstond in deze viering.
Wat ik hier boven schrijf, werd enige tijd later nog maar eens bevestigd tijdens de
uitvaart van Marina, de betreurde echtgenote van André: jullie hebben haar op een
ontroerende wijze de hemel in gezongen. En dat heb ik van vele aanwezigen
gehoord!
Laat nooit, nooit of te nimmer jullie eigen vertolking van gregoriaans zingen
veranderen en laat het nooit uit jullie overigens rijk repertoire schrappen …
En dankbare bewonderaar
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Uit de Oude doos

Sommige oud-ZWK'ers zijn
vlotjes herkenbaar. Voor
altijd, maar zoek maar eens
mee wie ook weer die
anderen waren.

Een groepsfoto uit 1956 in
het Sint-Norbertusinstituut en
kampherinneringen uit
Kasterlee in 1948 !!!
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Geen ontspanning zonder inspanning…
U kent ze wel. De geoefende zanger of zangeres die alles uit het hoofd zingt.
Wellicht oefenden zij weken of maanden met één partituur in de hand.
U kent ze wel. De mannen van het enige echte mannenkoor van onze stad. Ook zij
oefenden weken of maanden. Met één groot verschil. Zij staan voor drie grote
uitdagingen in het najaar. De zwarte ringmap volstaat net om alle partituren te
bundelen van het uit te voeren repertoire.
Het is een hele klus om volgens het aangeven van de dirigent telkens het juiste
stuk klaar te houden voor de aanvang. Het juiste stuk vinden in zo’n map allemaal witte A4 blaadjes - kan immers even duren… Gelukkig kregen alle werken
een nummer. Wie ondertussen nog geen tijd nam om de stukken te ordenen, schiet
vaak te laat uit de startblokken.
Sommige zangers bergen alle pagina’s op in een afzonderlijk plastic hoesje.
Mogelijk werden ze ooit bevangen door smetvrees, mogelijk zijn ze bang om
enkele meesterwerken te bepotelen, mogelijk deden ze dit uit voorzorg om de
ontsnapte mondsappen tijdens enkele hevige passages makkelijker te kunnen
verwijderen van de partituur.
De laatste maanden stellen we op het einde van de repetitie het volgende
fenomeen vast. Nog voor de laatste noot gezongen is, klapt de doorsnee-zanger
zijn kaft dicht en strekt de armen vooruit. Voor sommigen is dit niet voldoende en
worden de boven - en of onderarmen lichtjes verwend door deze te strelen of te
masseren.
De zanger met extra verpakte partituren slaagt er niet
in alle partijen op te bergen in de zwarte map. Het
volume werd immers verdubbeld. Hierdoor wordt hij
genoodzaakt een persoonlijke ringmap mee te
brengen om alles in op te bergen. Hierbij hebben we
een probleem. De opdruk van zo’n kaft is immers niet
steeds passend met de inhoud van de map. Daarom
de volgende oproep.
Wie thuis nog een in onbruik geraakte ringmap A4
heeft, mag deze bezorgen via EK. Let wel op de
opdruk. Deze dient immers de kerstsfeer weer te
geven. Een kerstboom, een kerstbal, een kaars, een engel, een kribbe…
In de hoop dat dit euvel snel opgelost kan worden, wil ik u - beste lezer - van harte
danken. Na de repetitie oefenen we immers opnieuw de armspieren en zeggen dan
in koor: SCHOL!
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Weet je dat….

… de bassen op een repetitie tot de bevinding kwamen dat ze het met die
stemmen moeten doen voor het komende concert. Een kleine zucht van paniek
draaide even rond hun oren!
… sommigen verwoede pogingen doen om toch nog eens een activiteit
georganiseerd te krijgen in een wanhopige stulp om het woord ‘wandel’ in de kring
te rechtvaardigen.
… die actievoerders misschien beter eens eerst moeten na kijken om te weten
hoeveel leden inderdaad beschikbaar zijn.
… daarop toch nog de vraag volgt of we eigenlijk nog wel een ‘wandel’-kring zijn of
stilaan een onderafdeling van den Okra.
… als je in het buitenland zit, de voeling met de basis niet meer altijd aanwezig is.
… als je in het buitenland zit, toch nog diens echtgenote ‘gespot’ wordt op de
Vogelenmarkt, zonder dat daarbij de vraag gesteld wordt met wiens betaalmiddel
ze daar wel op pad is.
… Nicole De Paepe (je weet wel: de pianiste-componiste, die ooit voor ons een
tekst van Paul van Ostaijen op muziek zette voor het provinciaal toernooi) een zeer
mooie CD maakte onder de naam ‘Bagatelle’. Op de CD staan verschillende eigen
composities, afgewisseld met bestaande werken voor viool, piano en pianosolo.
… er zelfs fragmenten van die CD te beluisteren zijn via
http://www.nicoledepaepe.be/varia.html en dat je die CD kan kopen voor 17€
(verzendingskosten inbegrepen) mits betaling op BE94973113032114 en uiteraard
vermelding van jouw naam en adres, plus het aantal gewenste exemplaren. Het is
nog wel geen Sinterklaas, maar toch.
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Personalia: Overlijdens

Op 8 augustus 2017 overleed de heer Michel Berlaimont, geboren op 10 december
1941. Hij was de schoonbroer van onze oud-Wandelkringer Willem de Cock en
echtgenote Rita.
De ZWK zal hem op gepaste wijze herdenken tijdens de jaarlijkse
gedachtenisviering op 11 november, waarop hij trouwens vorig jaar nog aanwezig
was.

Op 17 juli overleed in Antwerpen op 65-jarige leeftijd Joe Maes, echtgenote en
beste vriend van Marleen Clerckx, de dochter van Willy Clerckx. Ook hem zullen
we op gepaste wijze herdenken.

advertentie
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Onze voorbije activiteiten :
Zondag 6 augustus
Zondag 13 augustus

Heilige Geest –
Gedaanteverandering vd Heer
Sint-Jacob – 19e zondag v/h jaar

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 3 september – 10u30
Zondag 10 september – 10u00
Zondag 17 september – 11u00

Heilige Geest – 22e zondag v/h jaar
Sint-Jacob – 23e zondag v/h jaar
Sint-Anna-ten Drieën (LO) –
24e zondag v/h jaar

Zondag 1 oktober – 10u30
Zondag 8 oktober – 10u00

Heilige Geest – 26e zondag v/h jaar
Sint-Jacob – 27e zondag v/h jaar

Zondag 8 oktober – 14u30 - in de kerk van Wommelgem Centrum
Concert met Musica con Gioia
Zondag 11 november – 11u00

Sint-Norbertus – Gedachtenisviering ZWK

Zaterdag 25 november – 20u00 en zondag 26 november – 15u30
in het Atheneum F. Rooseveltplaats
Concert met Klankjorum
Vrijdag 15 december – 20u00 – in de kerk van de Heilige Geest en
Zaterdag 16 december – 20u00 - in de kerk van Sint-Anna-ten Drieën (LO)
Kerstconcert met Voces Aequales

Werkten mee aan dit nummer : Fons Carpentier, Hugo De Maeyer, Luc
Korthoudt, Luc De Graeve, Johan Clerckx, Guido de Graeve, Jan Leers, Herman
Jacobs, Tony Ah Munn, Jenny Backx, Gerd Hoes, Inge Bosmans, Rik Neel, Raf
Van Bortel, Nicole De Paepe, Willy Clerckx, Ludo Engelen, Marcel Coppens (vu).
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