Waar was de man met de hoed, afgelopen 23 oktober ?
Op zondag?
… naar de Zeelandhallen.
Een ruime rommelmarkt. Bovendien een museum de moeite waard.
Goes, stond op het programma.
Zoals u weet is treinen best makkelijk. Zolang het over Den-Haag gaat, of Zwolle, of Venlo.
Via Den-Bosch is Amsterdam maar een uurtje sporen.
Richting Zwolle is oost Nederland: Twente en verder: maar een kwestie van heerlijk treinen.
Vanuit Tilburg zijn er een paar Intercity treinen, die ongeveer heel Nederland wel aandoen.
Maar dat rare Zeeland: dat is een heel ander verhaal.
Op zondag ? Naar de Zeelandhallen: op zoek naar de rommelmarkt.
“ een jood moet aan z’n luizen “
Koopjes moeten te halen zijn.
Goes dus. Een avontuur.
Vrienden van de man met de hoed weten van het “onvolpraezen” station Breda.
Daar moeten we langs. Geen keuze mogelijk.
Overstappen op deze totale mislukking is geen optie: voor de man met de hoed.
Dan maar de trein rechtstreeks naar Roosendaal.
Vanuit Tilburg.
Da’s veel beter.
Het is een echte Intercity-trein, die rijdt via Tilburg naar Roosendaal.
Breda is slechts een tussenstopje: gelukkig, “god” bestaat.
Vanaf Roosendaal richting Zeeland.
Intercity Vlissingen.
Da’s een echte trein.
Op het perron ook echt overstappen.
We gaan naar Zeeland.
Via BOZ: (Bergen op laat maar zitten).
Een echte treinreis.
Rilland, Kruiningen, Yerseke, Kapelle …
(tussenstations zijn de Intercity vergeven)
GOES.
Deze intercity gaat verder naar Middelburg met eindbestemming Vlissingen.
Denkt u aan het verlaten van de trein aan uw bezittingen en vergeet niet uit te checken.
Voor diegenen die blijven zitten:
Lewedorp, Middelburg, … en eindstation Vlissingen.
Station GOES.
De man met de hoed heeft genoeg aan GOES, deze keer.
Mooie deals gemaakt: op de rommelmarkt in de Zeelandhallen.
Goes heeft een pracht museum: dat moet behouden blijven.
Klederdracht is een rijke cultuur.
Met trots, is waardevol zo makkelijk vergeten.

De man met de hoed heeft voor het eerst ervaren.
“ een merklap “ Geen sinicure.

Met naaldwerk een soort van kalender.
Een geschiedenis, opgetekend in naald en draad.
Zo mooi en zo zorgvuldig. Zo juist en zo modern.
Zo kritisch. Tja.
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Leest u nog even goed het jaar 2009: de merklap, er staat meer dan het op het eerste oog lijkt.
Zo was Koninginnedag 2009, een dag met een zwart randje.
(hebt u het gevonden op de merklap?)

Tja, zo gaan die wandelingen.
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