Memorial Walk - zondag 11 november 2018
Op zondag 11 november organiseert wandelclub Hanske de Krijger naar
jaarlijkse gewoonte de Wandel Mee Dag. Dit jaar geven wij aan deze wandeltocht een extra dimensie!
De wapenstilstandsdag wordt dit jaar in een bijzonder daglicht geplaatst.
Het is reeds 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de 1ste Wereldoorlog. Deze, ook wel “Groote Oorlog” genoemd begon op 28 juli 1914 en
eindigde op 11 november 1918.
In samenwerking met Luitenant-Kolonel ir b.d. Chris De Waele en onze
parcoursbouwer Jurgen Vercouter hebben we een wandelroute uitgewerkt
die de verschillende oorlogsmonumenten in Oudenaarde en deelgemeenten
in de kijker stellen.
De wandeling start aan De Qubus. Op de parking krijg je al een eerste
kennismaking met een heuse tank als eye-catcher. De ingang wordt omgetoverd tot een echte loopgracht bemand door re-enactors. Je wordt geleid
langs enkele tentoonstellingspanelen waarop je schilderijen kan bewonderen van ons clublid Marleen De Potter aangevuld met een fototentoonstelling van de Heemkundige Kring Westerring.
Alle wandelafstanden gaan naar het Tacambaroplein (de centrale gedenkplaats) en de oude stedelijke begraafplaats in de Dijkstraat. De langere
afstanden doen ook Ename, Volkegem en Mater aan. Ook deze gemeenten
bezitten Belgische herinneringsmonumenten van WOI. Er zijn rustposten
voorzien te Bevere en Ename.
Er wordt tevens een tussenstop ingelast in de Brouwerij Liefmans. De
wandelaars krijgen de mogelijkheid om even te pauzeren, een kort bezoekje
te brengen aan de brouwerij en een gratis drankje te nuttigen. Vanaf de 15
km stappen we naar de Ohiobrug te Eine. Hier werd een herdenkingssteen
geplaatst ter ere en nagedachtenis van Sergeant Smithhisler en Private
Burke (zie ook rugzijde van de flyer).
Op de oude stedelijke begraafplaats in de Dijkstraat staan enkele
re-enactors met rozen. Iedere wandelaar die zijn genegenheid wil betuigen
krijgt de kans om gratis een roos neer te leggen op een militair graf naar
keuze.
Op het Tacambaroplein wordt om 10u30 een hulde gebracht aan de
overleden soldaten. Onze voorzitter, José Deschaumes, zal een krans neerleggen in naam van onze club.
Wij hopen u allen te mogen begroeten om samen ere te brengen aan de slachtoffers van de “Groote Oorlog”.
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In de voetsporen van de helden
van de Groote Oorlog
Oudenaarde kreunde onder de militaire aanwezigheid van de Duitse
troepen tijdens De Groote Oorlog (1914 – 1918). Voor haar inwoners
was het dagelijks zoeken naar middelen om het hoofd boven water te
houden. In de herfst van 1918 kwam tijdens het eindoffensief het front
in beweging. De Belgische, Britse en Franse troepen verlieten hun loopgrachten. Samen met het Amerikaanse leger werd de Duitse bezetter
stelselmatig teruggedreven van het IJzerfront. Op 1 november 1918
bereikte de 37e Amerikaanse Infanteriedivisie de oevers van de Schelde te Oudenaarde. Deze divisie werd gerekruteerd uit de Amerikaanse
staat Ohio, vandaar ook de verwijzingen naar Ohioplein, Ohiobrug, …
De Duitse troepen hadden zich ingegraven op de rechter Scheldeoever en
bestookten de stad met zware artillerie vanaf de hoogten van Edelare en
Volkegem, inclusief gifgas.
Sergeant Smithhisler, een begenadigd zwemmer en technisch tekenaar,
meldde zich vrijwillig om de vijandelijke posities aan de Schelde in kaart
te brengen. Samen met zijn vriend, Private Burke, vertrok hij in de koude
nacht van 1 op 2 november naar Heurne-Heuvel. Ondanks de sterke
stroming zwom hij de Schelde over. Zonder door de Duitse wachtposten
te worden opgemerkt, drong hij door tot diep in het vijandelijk gebied en
nam nauwgezet notities van de Duitse kampementen, mitrailleursnesten
en schuttersposten.
In een waterdichte rugzak konden deze belangrijke schetsen weer over
de Schelde worden gebracht. Bij zijn terugtocht werd hij echter gespot en
de Duitsers openden onmiddellijk het vuur. Sergeant Smithhisler dook
kopje onder en zwom onder water terug naar de westelijke oever. Uitgeput en verkleumd was hij niet meer in staat om de steile modderige
rivierberm te beklimmen. Vriend Private Burke kwam hem ter hulp en
trok hem in volle beschieting op de oever. Toen ook een Duitse chloorgranaat in hun buurt ontplofte zette Frank Burke zijn eigen en enige
beschikbare gasmasker op bij zijn sergeant. Dit moedig gebaar zou
Private Burke het leven kosten, enkele dagen nadien overleed hij aan
verschroeide longen.
De heldendaad van Smithhisler & Burke zal niet alleen de geallieerde
verliezen beperken bij de overschrijding van de Schelde maar zal ook het
leven sparen van veel Oudenaardse burgers. Immers door het snel gerealiseerde bruggenhoofd dienden de Duitsers hun zware artillerie vroegtijdig terug te trekken en stopten de bombardementen op Oudenaarde.
In de vroege ochtend van 11 november werd het bericht van de wapenstilstand aangekondigd. De bevrijding, ook van Oudenaarde, was een feit.
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Bewegwijzerde wandelomlopen in het teken van
100 jaar einde 1ste Wereldoorlog

Wandelclub Hanske de Krijger
Oudenaarde vzw
start: De Qubus - Oudenaarde

Praktisch :

- Organisatie: wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw
- Datum:
zondag 11 november 2018
- Starturen:
vrije start tussen 7u en 15u
- Start-en aankomst: De Qubus, Lindestraat 45, Oudenaarde
- Inschrijfgeld: €1,50/€1,10 voor federatieleden/ -12 jaar gratis
- Keuze uit wandeltrajecten:
4 – 7 – 12 – 15 – 18 – 24 km

Memorial Walk 11 November 2018 Oudenaarde
4 km De kleine tocht:
Vanuit startzaal De Qubus naar het Tacambaroplein
(Amerikaans, Brits, Frans en Belgisch herdenkingsmonument) en
terug naar de startzaal. Deze tocht is volledig verhard.

15 km Ohio wandeling:
Aansluitend op de 15 km stapt men vanaf
de brouwerij Liefmans richting Ohiobrug
(recent opgericht herdenkingsmonument
Smithhisler en Burke) en dan terug naar de
startplaats.

- Alle wandeltrajecten zijn duidelijk bewegwijzerd.

- Het traject van de 4 km is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.
- Er zijn verschillende rustposten voorzien, afhankelijk van de gekozen wandelafstand
- Op de start-, aankomstplaats en rustposten zijn er warme en koude dranken,
gebak en belegd brood te verkrijgen.
- Op de start-en aankomstplaats kan men vers gebakken pannenkoeken bekomen.

18 km Smithhisler & Burke wandeling:
De 18 km stapt verder naar Ename (rustpost). Daarna keren we terug via de Ohiobrug naar de startplaats.

Wandelclub Hanske de Krijger schenkt een deel van het inschrijvingsgeld aan
het 11-11-11 comité van Oudenaarde (uitreiking om 16u in De Qubus).

Kunst- en fototentoonstelling: “De Eerste Wereldoorlog” in “De Qubus”.
Er zal een tentoonstelling plaatsvnden van kunstenares Marleen De Potter, lid van
onze club. Zij stelt eigen werk tentoon uit haar collectie “De Eerste Wereldoorlog”.
De “Heemkundige Kring” van Eine vult deze collectie aan met een fototentoonstelling
over het einde van de Eerste Wereldoorlog aan de Ohiobrug.

7 km Memorial wandeling:
Vanuit startzaal De Qubus via deelgemeente Bevere (herdenkingsmonument
voor de Kerk) naar het Tacambaroplein
(herdenkingsmonument) en terug naar
de startzaal. Rustpost Bevere.

Met dank aan:
- Brouwerij Liefmans voor gratis drankje en openstellen brouwerij.
- Marleen De Potter voor tentoonstellen van haar schilderijen.
- Chris De Waele Luitenant-Kolonel ir b.d. voor ondersteuning.
- Heemkring Westerring voor de panelen over de Ohioburg
- Stad Oudenaarde

Voor alle info:
www.hanskedekrijger.be – info@hanskedekrijger.be
José Deschaumes, voorzitter – 0478/642.886
Claudine Goeminne, bestuurslid 0478/258165
Verantwoordelijke uitgever: José Deschaumes, Pontstraat 20 te 9690 Kluisbergen
Print: www.drukkerijbotteldoorn.be - www.digisteps.be

12 km 37e divisie wandeling:
Aansluitend op de 7 km wandelt men verder van het Tacambaroplein naar de oude
stedelijk begraafplaats van Oudenaarde. (Britse en Canadese Oorlogsgraven en
Duits herdenkingsmonument + vrijwillig neerleggen van een roos op een graf van een
soldaat). Vervolgens stapt men naar de brouwerij Liefmans (rustpauze + gratis bezoek
en drankje) en dan terug naar de startzaal. Rustpost Bevere.

24 km De Groote Oorlog wandeling:
Bewandelt het parcours van de 18 km. Na
de rustpost Ename stappen we verder naar
Mater en Volkegem (herdenkingsmonument)
om terug aan te sluiten op de 18 km.

