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    Woord van de voorzitter 
 

Beste vrienden, leden van de Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem, vandaag 22 januari 2010 is alweer de 
vijfde editie van onze “in ’t Vizier” van de persen gerold. Het is de bedoeling om via tekst en fotomateriaal 
even terug te blikken op een goed gevulde werking in 2009. 
Het jaar startte natuurlijk op een fameuze manier, door de toekenning van de “Gouden Klakson” aan onze 
Vriendenkring, tot spijt van wie het benijdt. 
Dank gaat naar de bestuursleden van het redactieteam die deze “in ’t Vizier” weer aardig in elkaar knutsel-
den.  
Maar speciale dank toch naar Erwin die een boeiende reportage neerschreef over onze wandeling op zater-
dag 18 april 2009 naar het Molsbroek in Lokeren. Niet alleen was het een boeiende dag, maar het blijft be-
wonderenswaardig hoe Erwin zich nadien dieren en planten zoals, Zomertaling, Waterral, Borstelbies en an-
dere tjiftjafs weet te herinneren. 
Ook speciale dank aan Louis, die zijn taak van P.R.-verantwoordelijke meer dan ter harte neemt. U leest de 
verslagen van onze verschillende activiteiten, zoals hij die omzeggens ’s anderendaags neerpent en aan de 
lokale pers bezorgt.  
Bijzondere dank en graag uw bijzondere aandacht voor de verrassende bijdrage van Jean-Paul over de weer-
kerken in Transsylvanië. Traditiegetrouw – dat mogen we na vijf edities misschien al zeggen – een verhaal 
dat achtergrond geeft over een zo goed als niet gekende militair-historische geschiedenis en een voor velen 
onbekende regio. 
Wat 2010 betreft zullen de gebruikelijke activiteiten zeker op het programma staan, maar twee inspannin-
gen verdienen onze bijzondere aandacht. Vooreerst de inspanning – die reeds lange tijd geleverd wordt en 
die hopelijk in 2010 zijn finalisering  zal kennen – om de graven en het misschien vernieuwde monument van 
de gesneuvelden te bewaren in een passende omgeving. Wordt zeker vervolgd !! 
Ten tweede, het evenement op zaterdag 20 februari 2010 in theaterzaal “De Pit” in Buggenhout, waar we u 
allen zeker verwachten. Een belangrijk – bijna vergeten – deel van onze Belgische, Vlaamse geschiedenis is 
onze koloniale geschiedenis, met name “de Congo”. 
Op 20-02-2010 zal de Buggenhoutse Brigade-generaal André Van Baelen, het relaas doen van de naweeën 
van dit tijdperk, namelijk de evacuaties uit Stanleystad en Paulis in 1964 en deze uit Shaba en Kolwezi in 
1978. Als leidinggevend officier bij beide historische gebeurtenissen is hij een bevoorrechte getuige. Deze 
niet te missen eenmalige avond zal omkaderd worden met unieke films en foto’s. Men zegge het voort !!! 
Tot slot, een vereniging is meer dan de som van zijn leden – zelfs als dit ledental ondertussen de 100 bena-
derd – en dat komt door de inzet en appreciatie van al die leden bij en voor al wat georganiseerd wordt. 
Daarom dank ik iedereen, die zich op zijn manier inzet en hierboven niet vermeld werd, maar evengoed zijn 
bijdrage heeft geleverd, alleen reeds door zijn aanwezigheid en actieve deelname aan de evenementen die 
georganiseerd werden. 
Ad multos annos, 
Jos  
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Bestuursleden   
 

    

ALBRECHT Willy Verantwoordelijke  cultuurorganisaties  

Middelstraat 54    

Peizegem Tel. 0475 37 51 76   

    

BESSEMS Gust Penningmeester   

Sint Huybrechtstraat 92    

Peizegem Tel. 052 37 06 97   

    

COOREMANS Ghislain Verantwoordelijke  fietstochten  

De Heide 60  Verkenner  

Peizegem Tel. 0499 98 31 36   

    

DE SMEDT Gustaaf Verantwoordelijke  archivaris,   

De Heide 1  bedeling post  

Peizegem Tel. 052 34 31 85   

    

SAERENS Jos Voorzitter   

Sint Huybrechtstraat 67    

Peizegem Tel. 0473 51 58 06   

    

THOMAS Louis Verantwoordelijke  P.R.  

Molenbaan 56    

Peizegem Tel. 0476 63 74 66   

    

VAN BUGGENHOUT Julien  Secretaris   

Sint Huybrechtstraat 23    

Peizegem Tel. 0473 29 84 62   

    

VAN PUYMBROECK Willy Vaandrig   

Peisegemstraat 171    

Peizegem Tel. 0479  82 59 21   

    

Ere-bestuursleden  
    

PARIJS Frans    

Sint Huybrechtstraat 23    

Peizegem Tel. 052 37 00 30   

Het bestuur van VOSP  
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Ondanks de negatieve reacties van onze 
vrienden van KOS Merchtem in de nationale 
pers, besloot de redactie van KLAKSON om 
VOSP  Peizegem te huldigen op basis van  
documenten in hun bezit. 
Uiteraard zijn wij zeer fier op deze prijs en 
prijkt deze Gouden Klakson voor altijd in ons 
Club lokaal. Bedankt Klakson. 
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PETANQUEAVOND 
 

Op 31.03.2009 heeft de V.O.S.P de werking van het jaar 2009 gestart.  

 
Met 36 spelers, enthousiast aangemoedigd door een twintigtal supporters, werd het een plezierige doch 
spannende bedoening. Uiteindelijk werd de finale partij  bij de dames gewonnen door Suzanne Cochez en bij 
de heren door François Van Hoeymissen. Proficiat. 
Onze sportieve gelukwensen aan de winnaars, die door Schepen en Provincieraadslid Jo Vanderstraeten een 
prachtige beker overhandigd kregen, geschonken door het Gemeentebestuur. 
Wij houden er ook aan het bestuur van petanqueclub  “De Blockskes” te danken voor de mogelijkheid die zij 
ons jaarlijks bieden om “een balletje” te gooien. 
Zo’n avond is inderdaad een uitstekende gelegenheid om tussen pot en pint, in een gezellige ontspannen 
sfeer, het “jeu de boules - spel” eens uit te proberen. 
Tot volgende petanque ontmoeting ? 

 

  



7 

 

OP STAP IN HET DURMELAND - Molsbroek Lokeren 
Op zaterdag 18 april reden we met ongeveer 45 personen naar Lokeren om een uniek natuurgebied te verkennen. 
Niet ver van het stadscentrum van Lokeren ligt het Molsbroek. Een groot natuurreservaat dat in alle seizoenen steeds 
vrij toegankelijk is omdat  er een 4,5 km lange verharde wandeldijk doorheen loopt. Dit gebied van ongeveer 80 ha 
was aanvankelijk een potpolder of overstromingsgebied als de nabijgelegen Durme uit haar oevers trad. 
Op 27 januari 1969 werd de regionale vereniging voor natuur- en milieubeheer vzw Durme opgericht, met als doelstel-
ling het Molsbroek tot een volwaardig natuurreservaat om te vormen.  

Een eerste belangrijke stap in de uitbouw van het natuurbeheer was de aanstelling van beëdigde wachters. In de pio-
niersperiode van het reservaat was de strijd tegen stroperij en andere verstoringen immers van groot belang. Een  
degelijke bewaking was en is nog steeds onmisbaar. 
Op 16 december 1984 was het Molsbroek één van de eerste twee gebieden in Vlaanderen die het statuut van erkend 
natuurreservaat bekwamen. De goede waterkwaliteit en de gevarieerde biotopen bieden voldoende levenskansen aan 
tal van planten- en diersoorten.  
De vogels zijn ongetwijfeld de meest populaire en best bestudeerde dieren in het Molsbroek.  
Sinds 1968 werden 235 verschillende soorten genoteerd, waarvan 98 soorten ooit ten minste één keer hebben ge-
broed. Uitschieters zijn de Geoorde Fuut, Zomertaling, Waterral, Porseleinhoen, Zwartkopmeeuw, Sprinkhaanzanger, 
Blauwborst, enz.  
Uit gespecialiseerd werk blijkt dat in het onderzochte gebied de laatste tien jaar 306 plantensoorten werden geno-
teerd. Hierbij zijn heel wat zeldzame planten zoals Borstelbies, Moerasbeemdgras en Kruipend moerasscherm.  
Minder bekend maar bijzonder boeiend zijn de ongewervelde dieren. Jaarlijks maken tientallen schoolklassen, die vol 
bewondering en verwondering door gebruik van de potjesloep en de stereoloep, kennis met de talrijke insecten, slak-
ken en andere kleine dieren in het water.  
In het Molsbroek leven 44 soorten spinnen en er is zelfs een spinnetje gevonden waarvan het voorkomen in heel de 
wereld slechts op 10 vindplaatsen in 4 landen bekend is. Ook de Moerassprinkhaan, een sterk bedreigde en spectacu-
laire soort van moerassen en natte graslanden, komt nog voor in het Molsbroek.  
Er werden ook 364 soorten nachtvlinders en 25 soorten dagvlinders genoteerd. In het Molsbroek leven talrijke soorten 
vis. De meest algemene zijn paling, zeelt, verschillende soorten voorn, brasem en snoek. Met zijn tientallen hectaren 
ondiep water is het Molsbroek een ideale viskwekerij.  
Op bepaalde aangeduide plaatsen langs de wandeldijk is de visvangst toegelaten, mits de naleving van enkele strikte 
voorwaarden. 
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De padden krijgen elk jaar speciale aandacht tijdens hun trek van hun droger gelegen overwinteringsgebied naar de 
paaiplaatsen in het water van het Molsbroek. Vroeger  dienden ze de Waasmunsterbaan over te steken en werden er 
veel padden dood gereden. Sinds 1989 worden vooral in maart soms meer dan 2000 padden veilig over de baan gezet. 
De beheersactiviteiten omvatten o.a. het maaien van rietvelden, het hooien van de weilanden, het begrazen met een 
gering aantal runderen zonder verdere bemesting van de percelen, het knotten van wilgen, het aanplanten van 
schermgroen en het behoud van de rust. 
Het was de tweede maal dat Jurgen Sarens en Bart Daelemans ons doorheen een natuurgebied mochten gidsen en zij 
hebben dit opnieuw voortreffelijk gedaan. Toen we ter plaatse arriveerden, werden we overdonderd door het gekrijs 
van honderden kokmeeuwen die daar hun broedplaats 
hebben. Daarna gingen we naar het Bezoekerscentrum, 
waar een medewerkster van de vzw Durme ons meer uit-
leg verschafte over het vroegere en huidige beheer van het 
Molsbroek. 
In dit centrum kan het publiek op interactieve wijze ken-
nismaken met de omringende natuur. 
Naast vaste tentoonstellingen met allerlei apparaten die 
de toeschouwer zelf moet bedienen, worden er ook tijde-
lijke tentoonstellingen georganiseerd. Tijdens ons bezoek 
konden wij een kijkje nemen in een mooi ingerichte ruimte 
waar prachtig beschilderde houten sculpturen van verschil-
lende vogels van de streek stonden opgesteld. 
Na geproefd te hebben van het Lokers dobbelken, een donkerbruin streekbier gebrouwen in opdracht van de vzw Dur-
me, gingen wij verder op stap in het Molsbroek. 

Wij zagen of hoorden er vogels van verschillende pluimage, waaron-
der de bosrietzanger, tjiftjaf, geoorde fuut, aalscholver, tafeleend, 
kuifeend, roodborst en heggemus. Een opvallende aanwezige vogel-
soort was de Canadese gans, die oorspronkelijk niet in Europa te 
vinden was en nu meer en meer in aantal begint toe te nemen. Een 
opmerkelijk landschapselement van het Molsbroek zijn de rivierdui-
nen, die ontstaan zijn tijdens de laatste ijstijd.  
De laatste ijstijd begon ongeveer 115.000 jaar geleden en bereikte 
zijn hoogtepunt tussen 60.000 en 15.000 vóór Christus. Een groot 
deel van Noord-Amerika lag verborgen onder een 2 kilometer dikke 
ijslaag. Ook Noordelijk Europa, inclusief ons land, had te lijden van 
de kou.Aan het einde van de laatste ijstijd lagen de brede rivierbed-
dingen soms droog nadat het smeltwater naar de zeëen was wegge-

vloeid. De zandafzettingen langs de ri-
vierbedding werden dan opgeblazen tot 
rivierduinen. 
Op de bovenverdieping van het Bezoe-
kerscentrum worden de fossiele overblijf-
selen tentoongesteld die in het Mols-
broek werden opgegraven, waaronder de 
tanden van de mammoet en de walvis. 
Na ons geslaagd bezoek aan het Mols-
broek gingen wij nog iets drinken in het buurtcafé met de aanlokkelijke naam “naaimachien”. 
Vervolgens begaven wij ons naar het stadscentrum van Lokeren, waar wij in een gezellig restaurant een lekkere portie 
stoofvlees, bereid met Lokers dobbelken en krokante frietjes, verorberden. 
Om de maaltijd te laten zakken gingen wij tenslotte nog een terrasje doen in de buurt en daarna keerden wij tevreden 
huiswaarts. 
Langs deze weg wensen wij nogmaals de organisatoren en onze natuurgidsen Bart en Jurgen te bedanken voor hun 
bijdrage aan deze boeiende uitstap. 
  
 Erwin Vermeir 
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Met 46 leden en sympathisanten  van de VOSP Peizegem stonden we om 9.15 h klaar om een fietstochtje 
te maken naar Mariekerke aan de Schelde waar uitgerekend dat weekend de “Vis en folklorefeesten “ 
plaats hadden...Het werd een magnifieke zomerse fietsdag met veel dorstige momenten. 
Via landelijke wegen langs Malderen en Opdorp werd St Amands bereikt, waar onze voorzitter Jos een 
woordje uitleg gaf aan het vernieuwde grafmonument van schrijver Emile Verhaeren . 
Een weinig later werd Mariekerke bereikt waar om 12 h de bekende stoet vertrok. 
Peizegem was er prominent aanwezig, niet alleen door onze 46 leden, maar zeker ook door het feit dat de 
kop van de stoet gevormd werd door de wagen  van de stoomtrein “Leireken en Peizegem station” uit de 
stoet “Merchtem op stelten”. 
Na de prachtige stoet werd van de gelegenheid gebruikt gemaakt om te proeven van de visspecialiteiten 
die aangeboden werden in de vele verkoopstandjes. 
Rond 16 h werd de terugweg aangevat en via verschillende “tussenstations” werd Peizegem bereikt waar 
ons een lekkere BBQ wachtte op de speelplaats van de meisjesschool. 
Het werd een schitterende uitstap. Het past hier een speciaal dankwoordje te geven aan  organisator  
Ghislain Cooremans en zijn seingevers/helpers Gustaaf  De Smedt , Willy Van Puymbroeck, René Van 
Gucht en Hubert De Vleminck voor hun inzet. Het is inderdaad geen sinecure om met een dergelijke 
groep een veilige uitstap te plannen. 
 

Onze fietstocht naar Mariekerke... 

Even samen op de foto 
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DAGUITSTAP 19 september 2009  -  Maldegem en Gent 
 
Zaterdag 19 september 2009 was het vroeg opstaan geblazen voor de  leden van onze vriendenkring, 
om 7h30 werd er vertrokken op het Statieplein in Peizegem voor onze jaarlijkse uitstap. 
Reeds om 9h45 werd Maldegem bereikt waar in het gerestaureerde oude stationsgebouw het ontbijt 
werd genomen. Aansluitend werd het “Stoommuseum” bezocht dat in Vlaanderen de grootste collectie 
van oude stoomlocomotieven herbergt. 

Vervolgens deden wij nog beter en spoorden wij met een oude locomotief naar Eeklo en terug. 
Na ons aperitief in het stationsgebouw van Maldegem reden wij met onze luxe autocar naar Gent voor 
ons middagmaal. 
Nogal wat leden van onze vereniging deden hun dienst bij de marine en daarom werd resoluut gekozen 
voor een boottocht op de Leie, langs de historische gebouwen van Gent. 
Om te bekomen van al dat water werd er verzameld in “’t Groot Vleeshuis” voor een smakelijke pint 

“Blonde Ename” . Daarna begonnen wij onder leiding van 2 gidsen en met uitleg in “het geints” een stads-
bezoek en kregen wij de historische achtergrond te horen met veel weetjes van vroeger. 
Tijdens een stop-over in Melle in het “Swingend Stropken” waar broodjes en koffie voorzien waren, werd 
er zelfs een dansken geplaceerd. 
Rond 21h30 waren wij terug in Peizegem  met als laatste stop een bezoek aan onze leden caféhouders; 
ditmaal zonder gids... Mede dankzij het prachtige weer werd het opnieuw een uitstap om te onthouden. 
Met onze dank aan de werkgroep en een welgemeend proficiat. Hiernaast nog enkele sfeerbeelden... 
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   VIERING 11 NOVEMBER 2009 

 
De viering van 11 NOVEMBER is voor de VOSP van Peizegem altijd 
tweeledig, “bezinning” door een bloemenhulde op het kerkhof, aan 
de graven van de gesneuvelden van beide oorlogen en “ontspanning” 
met een 11 november menu in het sportcentrum De Block. 
Reeds om 8u45 werd er verzameld om de traditionele saucissen met 
mosterd te eten. Vervolgens stapten 75 leden, met de vlag op kop, 
naar “het noodkerkhof” aan de kerk. Hier werden de kransen, ge-
schonken door het gemeentebestuur, aan het “noodmonument” 

neergelegd.  
Nadat “de Vedett’n”, “Te Vel-
de”, “ The Last Post” en “Il Si-
lencio” speelden hield onze 
voorzitter Jos Saerens zijn tra-
ditionele speech waarin hij 
vaststelde dat West-Europa 
sinds 65 jaar in vrede leeft, 
wat voor Vlaanderen reeds 
een zeer lange periode is. 
Willy Albrecht, onze cultuur-
verantwoordelijke gaf vervol-
gens een woordje uitleg over 
de huidige situatie van het 

“noodkerkhof” en 
drukte de hoop uit 
dat volgend jaar 
deze miserie ach-
ter de rug zal zijn. 
Een afvaardiging reed vervolgens naar Merchtem-Centrum 
om de receptie bij te wonen op het gemeentehuis. Daarna 
werden de leden café-uitbaters van onze vereniging ver-
eerd met een bezoekje. 
 
Om 15h00 werd  in het sportcentrum De Block het  

“11 November-menu” geserveerd door de mensen van Eetclusief. Niet minder dan 55 leden namen hieraan 
deel. Na het aperitief en een lekker menu werd het weeral een gezellige bedoening. Een vooraanstaand lid 
werd wegens een “zware overtreding” tijdens het muziekfeest op 
Merchtem Katuit, door een geïmproviseerde veldrechtbank veroordeeld 
tot het betalen van een “tourné general” ; verder  vertelde Ernest zijn 
Brussels verhaal, Maurits vertelde over “eulen Treiz” en zong Willy nog 
een aireken... Dit alles in een gemoedelijke, kameraadschappelijke sfeer. 
Moe maar voldaan eindigde onze 11-11-09 viering vroeg de volgende 
morgen... en onze Peizegemse  “Montgomery” zag dat het goed was... 

Fons De Schutter, onze Peizegemse 

“Montgomery” 



14 

 

 



15 

 

De weerkerken van Transsylvanië 

In de twaalfde eeuw trokken duizenden migranten uit het westen van het huidige Duitsland, Luxem-

burg, Vlaanderen, Wallonië en het noorden van Frankrijk naar het Hongaarse rijk om er zich te vestigen in 
Transsylvanië, het gebied omsloten door de Karpatenboog.  
Volgens de enen behoorden ze tot de vele grote en kleine groepen die op kruistocht trokken maar nooit 
hun bestemming bereikten, volgens anderen werden ze gelokt door Koning Geza II met land, beloftes en 
privilegies. 
Eerst in het Alte Land (de streek rond de huidige stad Sibiu/Hermannstadt), later ook in het noorden 
(Nösnerland) en het oosten (Burzenland) stichten ze dorpen en steden. Ze doen aan landbouw, ontwikke-
len zich als ambachtslui en drijven handel. Binnen de kortste keren zijn hun dorpen en steden oorden van 
welvaart. Het is er goed om te leven en de kolonisten denken er niet aan om ooit nog naar hun thuisland 
terug te keren. 
Maar in 1241 trekt een gesel over heel Oost-Europa. De Mongolen – onder de kundige en listige leiding 
van Ogodai – trekken een spoor van moord en vernieling, ook door Transsylvanië. Dorpen worden platge-
brand, de bevolking uitgemoord, ook in de nog  jonge steden. Zelfs het zwaar bewapende leger van de 
Hongaarse koning Bela wordt in de pan gehakt. Het Hongaarse rijk staat op instorten, de Mongolen ruk-
ken op naar Wenen, alles lijkt verloren. Maar dan trekken de Mongoolse horden zich plots terug omdat 
de grote leider in hun thuisland is gestorven en de generaals worden terug geroepen om een nieuwe lei-
der te kiezen. 
Het Hongaarse rijk blijft in trauma achter. Naar schatting twee derden van de bevolking heeft de Mon-
goolse verschrikking niet overleefd. De Hongaarse koning verandert het geweer van schouder en staat de 
dorpen en steden in zijn rijk toe om versterkingen aan te brengen om een nieuwe aanval van de Mongo-
len (of andere plunderaars) het hoofd te kunnen bieden. De steden van Transsylvanië (Hermannstadt, 
Kronstadt, Bistritz, Mediasch, Schässburg, …) worden ommuurd en de muren met torens versterkt want 

CRISTIAN - deze kerk werd uitgebouwd tot versterkte vesting 
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na de Mongolen komen de Ottomaanse Turken opdringen om het rijke Transsylvanië te veroveren en 
schatplichtig te maken. 

  In de dorpen op het platte land en in de valleien zijn 
er geen muren of versterkingen. Er is meestal maar 
één stenen gebouw: de kerk.  
In de loop van de volgende eeuwen worden deze ker-
ken dan uitgebouwd tot versterkte vestingen. Er ko-
men muren en waterpartijen, torens, bolwerken, 
weerverdiepingen bovenop het schip van de kerk 
met schiet- en gietgaten. In sommige versterkte mu-
ren wordt woongelegenheid voorzien die – in tijden 
van gevaar en bloedvergieten – onderdak kan bieden 

aan alle dorpsbewoners. Om zeker 
te zijn dat er steeds voedsel voor-
handen is worden spek en vlees 
opgeslagen in zogenaamde 
“spektorens” binnen de muren 
van de kerk. 
Vandaag telt Transsylvanië nog 
meer dan honderd versterkte ker-
ken waarvan er zes werden opge-
nomen op de UNESCO-lijst met 

werelderfgoed. De Saksen 
die de dorpen bewoonden 
zij nagenoeg allemaal het 
land uitgevlucht na de re-
volutie van 1989 zodat de 
ondergang van een 800 
jaar oude cultuur in Trans-
sylvanië steeds dichterbij 
komt. Aan die cultuur heb-
ben ook belangrijke groe-
pen kolonisten uit Vlaan-
deren mee gebouwd “ad 
retinendam coronam”, tot 
behoud van de 
(Hongaarse) kroon. In 
1918 werd Transsylvanië 
losgemaakt uit het Oos-

tenrijks-Hongaarse koninkrijk en sindsdien vormt het samen met Wallachije en Moldavië de staat Roeme-
nië, eerst als koninkrijk, later als socialistische republiek onder Nicolai Ceaucescu, vandaag als lid van de 
Europese gemeenschap. 
 
Bedankt Jean-Paul 

VISCRI 

BRATEIU 

PREJMER 
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Dehaene, kardinaal Daneels en een paracommando… 
 

Toen Dehaene nog premier was zat hij samen met kardinaal Daneels op een militaire vlucht met bestemming 
Leopoldstad. 
Plots kondigde de piloot aan dat iedereen moest springen want het vliegtuig ging crashen.  
De valschermen werden uitgedeeld en alle militairen sprongen uit het vliegtuig. 
Drie passagiers bleven nog over: Dehaene, Daneels en een paracommando, maar er bleven maar 2 parachu-
tes over. Dehaene zei dat zijn aanwezigheid in Congo van het allergrootste belang was en eiste onmiddellijk 
een parachute op en sprong in de diepte… 
Toen zei de paracommando tegen Daneels: “neem rustig een parachute Monseigneur, ik neem de tweede 
wel, want onze premier is zojuist met mijn rugzak gesprongen…. 
 

Op kamp… 
 

Prosper was reeds 5 jaar afgezwaaid en getrouwd toen hij een oproepingsbevel kreeg om zijn kamp te gaan 
doen. Hij was in de wolken. Gedurende de ganse week terug bij de vrienden, pinten drinken, kaarten en de 
bloemetjes eens lekker buitenzetten, ze waren zelfs eens bij de meisjes van plezier geweest… 
Na die week stond zijn vrouw Marie, een echt stadsmadammeke, in de winkel bij de bakker. 
   “Awel Marie, hoe was het met Prosper zijn kamp ?” 
   “Ach mens, zwijg erover zei Marie, hij is met een ziekte terug naar huis gekomen”. 
   “Allée, en wat voor een ziekte ?” 
   “De colorado-ziekte zegt hij, van ‘t slecht eten” 
   “De colorado-ziekte”, roept een boerenvrouw in de winkel, “dat zijn kleine beestjes op de patatten”. 
   “Awel ja,  zegt Marie, dat is ‘t, hij heeft allemaal kleine beestjes op zijn patatten… 
 

Afgekeurd voor slecht zicht… 
 

Janssens moest zijn 3 dagen gaan doen en had zich laten wijsmaken dat men voor slecht zicht definitief kon 
worden afgekeurd. Dat was zijn enige betrachting. 
Bij de militaire oogarts: 
 Lees die letters eens !  “ Welke letters dokter ?” 
 Daar op dat paneel !  “ Welk paneel dokter ?” 
 Daar aan de muur !  “ Welke muur dokter ?” 
“Man, jij bent zo stekeblind als een mol” zei de oogarts; “maak dat je wegkomt…” 
Tastend en langs de muur schuifelend verlaat Janssens het “klein kasteelken”, doch eenmaal buiten neemt 
hij tram 15 richting Nieuwstraat en gaat er een erotische film bekijken in Cinema Paris. 
Met de pauze gaat het licht aan in de zaal en Janssens stelt tot zijn grote ontsteltenis vast dat de  
militaire oogarts naast hem zit. Janssens vraagt met zijn ogen dicht: “Pardon mevrouw dit is toch de trein 
voor Oostende ???” 

SOLDATEN HUMOR 

Rembrandt 
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Bezoek op 14 december van VOSP-delegatie aan Para-commando’s Schaffen. 

Brigade –Generaal bd. André Van Baelen zorgde ervoor dat op maandag 14 december een tiental VOSP-ers een geleid 
bezoek konden brengen aan het Trainingscentrum voor parachutisten (kwartier OLt Devignez) in Schaffen. 
Voor sommige VOSP-ers was het terugkeren naar een bekende omgeving. Zo’n veertig jaar geleden waren ze hier zelf 
een tijdje gelegerd. 
Adj. Frank Smits gaf een bondige uiteenzetting over de taken van het centrum.Aanleren van het parachutespringen, 
opvouwen, drogen, repareren en controleren op veiligheid, controleren en nog eens controleren van de hoofd- en 
reserveparachutes. Veiligheid is immers de absolute must om ongelukken te vermijden. Een ongeluk bij het springen is 
meestal fataal. Gelukkig zijn er in al die jaren nauwelijks ongelukken gebeurd... 

 
Wij mochten tevens toekijken hoe parachutes werden opgevouwen en hersteld. En wij die dachten dat 
parachutespringen simpel was… Verder toonde hij hoe parachutes aan zware vrachten 
werden vastgemaakt en daarna in het C-130 droppingvliegtuig werden geladen. 
Na een demonstratiesprong aan een windlier van op 8m hoogte, werd alle technische 
uitleg gegeven hoe de sprongen  geoefend werden uit de mand onder een ballon vanop 

300m hoogte. Daarna sprongen een 
20-tal para’s uit een laag 
overvliegende C-130. Indrukwekkend.  
Door dit bezoek kon er ook bijkomend materiaal verzameld worden 
voor de komende presentatie die Brigade-Generaal Van Baelen zal 
geven over de missies van de paracommando’s in Kongo in 1964 en 
1978. Deze presentatie zal doorgaan in De Pit in Buggenhout op 20 
februari 2010. Niet te missen !!! 
Na het aperitief en na de innerlijke mens te hebben versterkt trokken 
we in de namiddag naar het Kwartier OLt Limbosch  op de citadel in 
Diest, waar het 1ste Bataljon Parachutisten zijn thuisbasis heeft. Dit 

bataljon is momenteel op humanitaire missie in Afghanistan.  
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