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Woord van de voorzitter
Beste vrienden VOSP’ers, u heeft vandaag 27 januari 2017 alweer de 11de editie van onze
“In ’t Vizier” in handen die via tekst en vooral fotomateriaal terugblikt op onze activiteiten in
2016. Dank dan ook aan het redactieteam en de fotografen van dienst, maar vooral aan onze
secretaris Julien, die het weer presteerde om onder tijdsdruk van late wijzigingen en late
teksten bijdragen deze uitgave verzorgd en aantrekkelijk te maken.
“Doe wel en zie niet om “, maar hierbij toch nog een korte terugblik op het voorbije jaar :
In 2016 organiseerden we voor de tweede maal een quizavond op “familiaal” niveau. Met 36 deelnemende
ploegen, een perfecte organisatie, veel sfeer, diversiteit in de vragen, betaalbare drankjes en snacks, bijdehandse bediening en af en toe een humoristische noot werd ook deze editie een schot in de roos,.. Het zat er
allemaal in. Met dank aan Rudy Van Gucht en Hubert De Ridder en vele andere helpende handen. Omdat
veel van onze activiteiten onze kas nogal pijn doen is de opbrengst van deze avond, die niet echt tot onze
kernactiviteiten behoort, meer dan welkom en dus voor herhaling vatbaar. Dat zal dan ook binnenkort op vrijdag 10 maart gebeuren. U hoort er nog van.
Het was al even geleden, maar het terug inrichten van een wandeltocht, ditmaal in het dichtbije Kravaalbos
was in aansluiting met een bezoek aan het boerenmuseum “ de Vedderboom “ op alle gebied een succes.
Om nog te zwijgen van de ballekes met kriekskes die daarna bij Den Bels klaarstonden. Wie er bij was zal
zeker meer willen horen van het avontuur dat François Sarens en Jurgen aan het uitwerken zijn tegen 27
mei.
En ook dit jaar stond een kazernebezoek op het programma. In juni werd de thuisbasis van het 11de Genie
Bataljon in Burcht ( Zwijndrecht ) bezocht. Nogmaals dank aan brigadegeneraal b.d. André Van Baelen die
deze altijd interessante bezoeken voor ons regelt. Momenteel zijn we trouwens met hem aan het bekijken om
een bezoek aan de 15de Wing Luchttransport in Melsbroek te brengen. U hoort er nog van.
En dan was er in juni natuurlijk onze fietstocht – de vijfde fietszoektocht reeds - die langs een door Rudy
Sergoynne uitgestippeld parcours ons weer een aantal onbekende pareltjes van onze streek leerde kennen.
Hou dus nu alvast zaterdag 24 juni vrij voor de volgende editie, natuurlijk met BBQ.
Verderop leest u alles over de uitstap begin september naar de koolmijn in Blegny en het necropolis van
Henry Chapelle. Ook nu hadden de afwezigen alweer ongelijk. De herdenkingsplaats voor bijna 8.000 gesneuvelde Amerikanen in WO2 met het weidse uitzicht op “ het land van Herve” zorgde voor een heel mooie
ervaring. Met dank aan Ghislain voor de perfecte organisatie. Momenteel is hij trouwens reeds bezig aan de
voorbereiding van een volgende busuitstap, waarschijnlijk op 9 september dit jaar.
WO1 begon dan wel in 1914 maar eindigde pas in 1918. Daarom vonden we het voor de derde maal gepast
om op de vooravond van onze jaarlijkse 11 novemberviering de tussentijdse periode te belichten.
De voordracht van Miel De Cock, waarbij hij op zijn gekende, meeslepende manier vertelde hoe onze mensen in 1916 geconfronteerd werden met het heden te weinig bekende fenomeen van de “Zivilarbeiter” en
over de 11 Belgische soldaten die de dood met de kogel moesten ondergaan.
Het aanwezige publiek genoot duidelijk van de boeiende voorstelling van Miel De Cock en dus is dit zeker
voor vervolg vatbaar dit jaar. Misschien wel op een andere locatie, gezien voor ons de kostprijs voor een gratis evenement wel wat duur uitvalt. Alhoewel er een ruime bekendmaking gebeurde waren er echter relatief
weinig VOSP’ers opgedaagd.
Misschien wilden ze zich sparen voor de jaarlijkse herdenking ’s anderendaags? Deze was trouwens weer
erg geslaagd met ernstige momenten bij de herdenking aan ons vredesmonument en minder ernstige tijdens
het eetfestijn.
In deze “In ’t Vizier” mag u zeker een aantal bijdragen niet vergeten te lezen, zoals deze over de Merchtemse
RAF piloot in WO2 en deze omtrent de vooruitgang inzake de “François Beuckelaersstraat” én onze nieuwe
rubriek “ de ( verdienstelijke ) man in de kijker “.
Tot slot wil ik ook nu weer iedereen danken die zich op zijn manier inzet en zijn bijdrage heeft geleverd,
alleen reeds door zijn aanwezigheid en actieve deelname aan de georganiseerde evenementen.
Nog vele jaren aan de VOSP en al zijn leden en sympathisanten,
Jos
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De nieuwjaarsreceptie vrijdag 29/01/2016
Traditie getrouw kwamen er weer
veel leden opdagen om samen met
ons het werkjaar 2016 goed te starten bij een hapje en een drankje.
In zijn verwelkoming stelde onze
voorzitter dat onze wereld snel verandert en dat de manier waarop wij als
vereniging met al die veranderingen
omgaan mede bepaalt wat het succes is van “onze” vriendenkring.

Hij bedankte al zijn mede-bestuursleden maar had toch ook een speciaal dankwoordje voor Ghislain, Louis en brigadegeneraal b.d. André Van Baelen, die in 2015 weeral voor schitterende initiatieven hadden gezorgd.
Nadat de leden hun lidgeld hadden geregeld bij Arnold en Willy ging de gezellige babbel verder en
werden er tot in de vroege uurtjes nog ettelijke glazen gedronken en boterhammen verorberd.
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VRIJDAG 26 Februari 2016
Onze 2e VOSP QUIZ AVOND
Na het groot succes van de 1ste editie (31 ploegen) werd onze 2de editie van de VOSP quiz een
nog groter succes. Met 35 ploegen (+ 15 ploegen op de wachtlijst) was dit voor onze normen buitengewoon. Opnieuw een perfecte organisatie, veel sfeer, diversiteit in de vragen, betaalbare drankjes
en snacks, bijdehandse bediening en af en toe een humoristische noot,.. Het zat er weer allemaal
in. Wij kunnen dus terugblikken op een zéér geslaagde avond en gaan zeker voor een 3e editie.
Rudy Van Gucht wist opnieuw een geraffineerde quiz in mekaar te steken en Hubert
De Ridder praatte dit alles in zijn gekende vlotte stijl alweer vlekkeloos aan mekaar.
De zoektocht naar de naam van bekende Vlamingen op basis van de eerste letters
van de antwoorden, de verwijzingen van de antwoorden van de ene ronde naar de
antwoorden van de andere ronde, de keuze tussen de antwoorden die minder of
meer punten opleverden, de muzikale vragen... ze zorgden voor een spannende en
onderhoudende quiz.
Voor sommigen te moeilijk maar voor de echte quizploegen te gemakkelijk zodat de
eerste tien ploegen fel aan elkaar gewaagd waren. De eerste drie ploegen eindigden
zelfs met een zelfde puntenaantal na 160 vragen!. Door het lot werd ook een “ludieke prijs” toegekend aan een vijftal deelnemers: zij mochten met een zak aardappelen naar huis. En hoe ze die
gaan verdelen onder elkaar…?
Wij kijken intussen uit naar de 3de VOSP QUIZ die zal plaats vinden op VRIJDAG 10 maart 2017.
De uitslag en foto’s van de 2de quiz kan je vinden op “www.peizegem.be” onder de rubriek verenigingen : VOSP Oud-Soldaten.
Hieronder de uiteindelijk winnende ploeg “SENSEO” en een aantal sfeerbeelden.
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FIETSZOEKTOCHT en BBQ op zaterdag 25/06/2016
Het VOSP team kwam samen om 11 uur om alles te regelen voor onze 5de fietszoektocht. Na een
periode van winderig, fris en regenachtig weer (we hielden ons hart al vast) kwamen er toch nog 37
moedige deelnemers aan de start. Rudy Sergoynne had in een mooi natuurdecor de mooiste en
meest verkeersvrije straten, padjes en boswegen uitgezocht. Rond 12 uur vertrok de zoektocht over
een zeer afwisselend parcours. Dit werd niet zomaar een ritje met de fiets. De route beloofde 24 km
heerlijk fietsen in en rond de groene rand van Merchtem terwijl je onderweg enkele pittige zoekvragen moest oplossen. Toch was het opletten en uitkijken geblazen bij het zoeken naar het gevraagde. Mollem, zo'n zalig plekje, werd aangeduid als de eerste controlepost. In de ‘Trappekensop”
proefden we ons eerste biertje, maar vergaten ondertussen onze zoektocht niet. Er stonden immers
nog 13 km op het programma.
In een gezapig klimmend tempo werd er door het groene landschap gereden met hier en daar
koeien of schapen als toeschouwers. Via de Fortstraat ging het richting Asse met als beloning een
prachtig uitzicht over een golvend landschap. Sommigen vergeleken het met de Vlaamse Ardennen.
Alles verliep uitstekend. De afdaling was zalig. Via de Paddebroeken en Grootveld, waar enkelen
onder de deelnemers een tussenstop waagden in de “kinderboerderij” om er van een welgekomen
ijsje te smullen, ging het richting Peizegem.
In de tweede controlepost, in Café de Nieuwe Hoek, eindigde de zoektocht. De formulieren werden er ingeleverd. Ook de jongste deelnemers werkten moeiteloos hun parcours af. Proficiat !
Sommigen zijn al boven de zestig maar toch was er in de bezemwagen slechts 1 deelnemer !
Iedereen was juist op tijd in Peizegem toen er een geweldig onweer losbarstte met gutsende regen
en ondergelopen wegen als gevolg. Daarna was het uitkijken naar wie in de prijzen zou vallen. En
was dat niet zo, niet getreurd er werd al ten volle genoten en er volgde nog een welverdiende barbecue.
De 96 VOSP-ers met hun familie moesten wel een uurtje wachten; het barbecuestel was immers
onder water geregend tijdens de hevige stortbui. In allerijl werd een nieuwe tent gehaald en over het
vuur geplaatst. Onze bakkers staken een tandje bij en het feest kon beginnen. Zoals gewoonlijk
duurde het tot in de late uurtjes. Het zal moeilijk zijn om dit volgend jaar te overtreffen maar we doen
ons best. Bedankt Rudy Sergoynne voor deze prachtige omloop en de soms moeilijke vragen.
Winnaars met gelijke punten: na kaartentrek tussen beide winnaars:
Nr.1 Rudy Van Gucht Nr.2 Leo Verhulst Nr.3 werd Greta Vermeir.
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Na een paar pittige hellinkjes…..

Toch nog niet moe zeker ? vroeg François

Is ‘t nog veir ...riep Marc want Ghislain Na de zoektocht enkel tevreden gezichten. Rustig eerst een
zenne velooo…. Amaai.
pintje drinken. Zelfs organisator Rudi was blij.
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Zaterdag 28/05/2016 - Wandeling door KRAVAALBOS
en bezoek van het boerenmuseum DE VEDDERBOOM.
Eerst een korte beschrijving van dit nabij gelegen maar vrij weinig gekende bos.
Het Kravaalbos, een beschermd landschap gelegen tussen Mazenzele, Meldert en Asse-ter-Heide, is
een zeer oud en uitgestrekt bosgebied dat door de eeuwen heen steeds een grote rol heeft gespeeld
in de historische, economische, sociale en ecologische geschiedenis van deze streek.
Al in de tijd van de Romeinen werden wegen aangelegd met de zandsteen uit dit bos. Van de 12de
tot de 16de eeuw exploiteerden de kloosterlingen van Affligem heuse zandsteengroeves die de
grondstof leverden voor wegen in de omgeving maar ook voor de bouw van kerken. Met deze zandsteen zijn de parochiekerken van Mazenzele, Baardegem en Meldert (Oost-Vlaanderen) gebouwd.
Ook de Sint-Michielskathedraal in Brussel en de Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch in Nederland zijn uit deze zandsteen vervaardigd.
In dit bos ontspringen ook verschillende beekjes die o.a. de Grote Molenbeek bevoorraden of uitmonden in de Dender. Vanuit het hoogste punt, zo'n 72 meter boven de zeespiegel heb je een mooi uitzicht richting West tot zelfs omgeving Wetteren. En op een van de laagste punten, zo'n 30 m boven
de zeespiegel, ligt een vijver van ± 1,2 ha. Omdat het bos nooit echt is ontgonnen geweest, heeft het
zijn oorspronkelijk uitzicht grotendeels bewaard.
Hieronder het kort dagrelaas van deelnemer Luc.
Met botten en bottinnen vertrokken we naar het Kravaalbos. De 37 moedigen en onze "chauffeurvrijwilliger Marc" lapten de gure onweersberichten van Frank en Sabine dapper aan hun laarzen en
ja we kregen prachtig wandelweer.
Ter plaatse, met deskundige uitleg van onze gids, konden we genieten van een prachtige ongerepte
flora ( bv. biefstukzwam of was het nu zwavelzwam, melkdistel en klaproos ) en fauna ( twee reëen,
een valk en een onzichtbare vuursalamander) alsook een verdwaalde plaatselijke schone met fiets
en lief. Zelfs de architectuur van de villa’s in het bos kwam ter sprake. Zonder versagen overwonnen
we plassen , modder en hoogteverschillen zodat we na een tochtje van ± 7 km aankwamen aan het
boerenmuseum “De Vedderboom”.
In de Vedderboom, na een voor enkelen eerste ( voor anderen tweede, derde, vierde...) lafenis kon
de oprichter van het museum in zijn gedreven enthousiasme zijn hart ophalen, door ons het doel van
allerhande oude landbouwwerktuigen te laten raden, wat voor sommigen ook aardig lukte.
In opperbeste stemming reden we gezwind en na het zingen van enkele liedjes die om een tourneeke
verzochten, richting Den Bels. We werden er getrakteerd op lekkere " ballekes me kriekskes " die erg
gesmaakt werden, gevolgd door gezellig nakeuvelen en naspoelen met plaatselijk bier en andere
vochten. Het einde van een zeer aangename namiddag.
Met dank aan Ghislain voor zijn prachtige organisatie.
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Enkele sfeerbeelden van deze prachtige ongeschonden natuur… en ‘t museum “de Vedderboom”
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Bezoek 11 GENIE BATALJON in Burcht 7/06/2016
Kwartier 1ste Luitenant Victor Thoumsin
Met de bus en een veertigtal VOSPers rijden we richting Dendermonde en van daar
naar Burcht. Onderweg worden we getrakteerd op een lekkere koffiekoek.
Het 11de Bataljon Genie is gelegerd in Burcht (Zwijndrecht) aan de Schelde.
Er werken zo'n 600 militairen en een vijftigtal burgers.
Dit bataljon kan een hele waaier aan genietaken uitvoeren: explosieven aanbrengen
Per ignem en aquam
of onschadelijk maken, ontmijnen en hindernissen aanbrengen of opruimen. Het kan
ook bruggen bouwen met brugelementen of een brugslagtank. Gebouwen, wegen en andere terreinen aanleggen of herstellen, en explosieven opsporen met speurhonden, ze kunnen het allemaal.
Uiteraard beschikken ze daarvoor over het nodige modern aangepaste materiaal, d.w.z. steeds mobiel en aangepast aan gevaarlijke conflictomstandigheden. De gebrevetteerde paracommando’s
van het bataljon beschikken bovendien over boten en duikers om opdrachten uit te voeren zowel te
land als op het water.
De genisten van dit bataljon leveren bijna permanent geniesteun in binnen- en buitenland. Ze hebben bijvoorbeeld al opdrachten uitgevoerd in Bosnië, Libanon, Afghanistan, Kongo, Benin...
De wapenspreuk van het 11 Bataljon Genie is dus niet voor niets:
Per ignem et aquam = (Door vuur en water).
In het kwartier Lt.V.Thoumsin worden we verwelkomd door LtKol Gysels, hoofd van het 11
Genie. Er wordt ons een lekkere koffie aangeboden.
LtKol Gysels is een ervaren officier die na het beëindigen van zijn studies in de KMS in
1987 op diverse terreinen actief was. Zowel zijn technisch-militaire als leidinggevende
capaciteiten werden aangescherpt o.a. met crisiservaring in Somalië, Libanon en Bosnië.
De kolonel geeft ons een klare kijk op de plaats en
opdracht van het 11 Genie in het geheel van de
Belgische strijdkrachten. Naast de buitenlandse
opdrachten met hun specifieke training en aanpak
zijn er sinds enkele maanden ook nog de binnenlandse opdrachten bijgekomen, die een andere
aanpak vereisen en bijkomende training. Daardoor
komt de opleiding voor buitenlandse missies in de
verdrukking. Bovendien is er de laatste jaren een
te kleine instroom van jonge rekruten waardoor het
kader slechts voor 90% is ingevuld, terwijl het takenpakket van 11 Genie alleen maar is uitgebreid.
11 Genie is momenteel duidelijk aanwezig in de straten van Brussel, Antwerpen en andere steden
ter ondersteuning van de federale politie. Gelukkig is de reactie van de overgrote meerderheid van
de burgers positief en dat geeft toch enige voldoening en fierheid voor de manschappen. Een niet
onbelangrijk neveneffect:“de criminaliteit daalt op plaatsen waar het leger nadrukkelijk aanwezig is”.

CSM VERBIST geeft uitleg over de recente opdrachten van 11 Genie.
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Kapitein VD geeft ons een deskundige uitleg over het oorlogs- en "bouwmaterieel" dat op het binnenplein/paradeplein speciaal voor ons is opgesteld.

Na een frisse pint en lekkere frietjes met stoofvlees in de mess werd het tijd voor onze volgende bestemming: het vernieuwde Joods Museum in Mechelen tegenover de Dossin kazerne.
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Bezoek Joods Museum in Mechelen 7/06/2016
Na het bezoek aan de kazerne in Burcht reed onze bus richting Mechelen voor een bezoek aan de
Kazerne Dossin. Van hieruit werden tussen 1942 en 1944 25.484 Joden en 352 zigeuners weggevoerd. Amper 5% keerde levend uit Auschwitz-Birkenau terug. De treinwagon/beestenwagen die
naast de kazerne staat is daar een stil symbool voor.
De rondleiding met gids in
dit museum begint met een
indringend filmpje dat start
met een muziekfestival,
een massabijeenkomst, om
via wegen van pesterijen,
massabeïnvloeding en rassendiscriminatie en ontmenselijking van een volk
te komen tot genocide: het
doelbewust uitmoorden van
een volk of ras zoals de
joden en de zigeuners ervaren tijdens WO2..
De muur met de meer dan
25000 portretten staat voor elk van de mensen die in de Kazerne Dossin passeerden op weg naar
het concentratiekamp /gaskamers/massamoorden onder de Naziterreur.
Het museum is ingedeeld in 3 zalen (3 verdiepingen) met telkens een ander thema: massa, angst
en dood.
Massa: het begint met pesterijen van joden en al wie afwijkt van het Duitse ras. De joden worden
belaagd, beschadigd, beroofd, verjaagd.
Angst: joden worden geïsoleerd, uitgesloten van onderwijs, mogen 's nachts niet meer uit hun huis,
kunnen niet meer terecht in winkels, moeten zich laten registreren als jood,...
Dood: nu worden ze opgeroepen, verzameld, op transport gezet naar Auschwitz-Birkenau, moeten
werken als dwangarbeiders, worden uitgehongerd, in getto's opgesloten, doodgeschoten, vergast.
Twee uur lang worden we geconfronteerd met foto's, brieven, krantenartikelen, audiovisuele getuigenissen van mensen die werden weggevoerd.
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Gids Ronny Van De Candelaere, speciaal voor Willy vanuit Roeselare gekomen, vertelde in zijn gekende
gedrevenheid, het verhaal van de deportatie van de joden en zigeuners vanuit de Kazerne Dossin in Mechelen.

Even samen op de foto voor de muur met de 25484 beeldjes van weggevoerde joden vanuit Mechelen
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10/09/16 Bezoek steenkoolmijn van BLEGNY en het
Amerikaans Oorlogskerkhof HENRI CHAPELLE

Zaterdagmorgen, 6u30. Met een 60-tal staan we vertrekkensklaar voor de busrit naar Blegny. Er
ontbreekt echter nog één persoon: Ronny. Telefoontje naar Ronny. Ja, hij is bijna klaar. Nog even
wachten aan de voordeur. Daar is Ronny, eindelijk. Oké, nu kunnen we echt vertrekken naar Blegny, in de omgeving van Luik.
Blegny: De steenkoolontginning op geringe diepte in de mijn van Blegny begint vanaf de XVIe
eeuw onder impuls van de monniken van de abdij van Val-Dieu. Er wordt alsmaar dieper ontgonnen. In 1980, bij de sluiting van de mijn gebeurt de exploitatie tot op zo'n 500 m diepte.
Bijna onmiddellijk na de sluiting stromen de eerste bezoekers toe. In 2012 wordt Blegny herkend als
Unesco werelderfgoed.

Nog even samen op de foto net voor de afdaling naar het onbekende… misschien komen we niet meer boven !
José, zelf ex-mijnwerker in Eisden, geeft ons op zijn
schalkse manier uitleg over het (luidruchtig) gebruik van
de machines en de ondergrondse uitrustingen, over de
angsten voor ontploffingen (methaangas) en instortingen
en de (zware) werkomstandigheden van de "kompels",
over de meedogenloze kinderarbeid (vanaf 8 jaar), over
de boetes bij verlies van een schop, over de verschillen
tussen de manier van werken in Limburg (recenter, moderner) en Luik,
over de beroepsziekten (stoflong) en de pensioenregeling
en ook over de vriendschappen. Omdat de Belgen werk
vonden in betere omstandigheden kwamen steeds meer
Italiaanse mijnwerkers in de Belgische mijnen werken. Na
het zwaar ongeval in Marcinelle in 1956, waar veel Italianen het leven lieten, kwamen Turken en Polen en later
Marokkanen in de mijnen werken .
Daniël wou dit even uitproberen….
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Eenmaal ondergronds werd er gespannen geluisterd naar de uitleg.

Oef, terug aan de oppervlakte...zonlicht.
De “dapperen” die bovengronds bleven kregen een museumbezoek aangeboden en een rondrit met
het treintje. Bovendien kregen zij de verzekering dat zij het wél zouden overleven...

Na een frisse pint om alle emoties door te spoelen en een
lekkere lunch van “meer moet dat niet zijn” bracht Marc ons
naar het Amerikaans Oorlogskerkhof Henri Chapelle.
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Henri Chapelle - American Cemetery and Memorial
Dan is het tijd voor ons bezoek aan het Amerikaans oorlogskerkhof
Henri Chapelle. Dit kerkhof is 23 ha groot en vanaf 1944 aangelegd
door de eerste Infanteriedivisie van het Eerste Amerikaans Leger. In
deze necropolis vonden 7.989 Amerikanen een laatste rustplaats. Zij
sneuvelden tijdens de opmars van het 1ste Leger door het noorden van
Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg en Duitsland en tijdens de
verschrikkelijke Slag om de Ardennen in de winter van 1944-1945.
In de bezoekersruimte staan de kaarten die de troepenbewegingen van
deze periode aanduiden. Op de arcaden, die stevige zuilen, staan, per
Amerikaanse staat, het aantal vermiste soldaten op het moment van de
bouw ervan en, indien achteraf toch geïdentificeerd, hun namen. Het
bronzen standbeeld stelt de Engel van de Vrede voor en achteraan het
kerkhof staat een muur met het opschrift:

"In honorable memory of those who gave their lives for their country" "In eerbiedige gedachtenis van hen die hun leven gaven voor hun land".

Indrukwekkend mooi, prachtig aangelegd in de stille natuur, super onderhouden,
een waardig eerbetoon aan al de gesneuvelden.
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Door een prachtig landschap reden we vervolgens naar Tongeren waar de plaatselijke helden werden bezocht en genuttigd. Denken we maar aan een pittig “Jules Caesarken” die werd geprezen om
zijn aangename afdronk (dixit De Winne). Spijtig dat we te weinig tijd hadden om het vernieuwde
Gallo-Romeins Museum te bezoeken. Hun tentoonstelling met meer dan 2000 objecten uit het verre
verleden moeten we zeker nog eens inplannen in één van onze volgende uitstappen in de regio.
Hun motto: “Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging”…..
Toen we Tongeren verlieten riep
Ambiorix nog: Caesar had gelijk:
“Onder de Galliërs zijn de
Peizegemnaren de dappersten”

Tijdens de terugtocht naar ons dierbaar Peizegem werd een andere oude Vlaamse gewoonte niet
vergeten en alle eer aangedaan. Veel Vlaamse hits van pakweg de laatste tachtig jaar kregen een
grondige opknapbeurt. Met speciale dank aan onze eigen “Castafiore”: Maria van Frans Parijs die
ons het ene aireken na het andere voorschotelde… en de ganse bus zong mee.
Na een gezellige terugtocht kwam er nog de gebruikelijke stop in Café Taxi…
Bedankt Ghislain voor de prachtige organisatie en zoals Luc V zou zeggen “meer van da”.
Weeral een uitstap om nooit te vergeten.
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Portret:
Merchtemse RAF-piloot in WO II:Albert Van Den Houte
Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden er meer dan 700 Belgische piloten in de Royal Air Force en in de
Zuid-Afrikaanse luchtmacht om te vechten voor "Koning en vaderland". Ze kwamen vooral uit het bezette Europa, maar ook uit Belgisch-Kongo. Velen van hen betaalden hun inzet met de dood en dat mag niet worden
vergeten. Heel wat overlevenden speelden na het conflict een belangrijke rol in de geschiedenis van de Belgische luchtvaart hetzij in de Belgische Luchtmacht of met
Sabena World . Onder deze piloten was ook een Merchtemnaar actief: Van Den Houte Albert, geboren op 7 juli
1916 in Merchtem.
Albert was sergeant bij het 2de Regiment Luchtvaart van
het Belgisch leger tijdens de inval van de Duitsers op 10
mei 1940. Als piloot werd hij gewond op de eerste dag
van de oorlog. Hij was gehospitaliseerd tot 20 december
1940. Op 22 januari 1941 ontsnapte hij aan de Duitse
bezetter en dook onder in het zuiden van Frankrijk.
Op 15 februari 1941 werd Albert onderschept door de
Duitsers en kwam in de gevangenis terecht in Cap
d’Agde. Hij ontsnapte uit de gevangenis op 24 februari
1941 en vluchtte via ontsnappingsroutes naar Engeland
waar hij op 22 juni 1941 toekwam.
Albert werd ingelijfd bij de RAF-VR als PO (Royal Air
Force Voluntair Reserve Piloot Officier) bij het 124ste
Squadron op 22 augustus en startte de trainingen bij het
61ste OTU (Operational Training Unit).
Maar Van Den Houte werd reeds na vijf dagen training
gewond tijdens een oefening en keerde op 4 februari
1942 terug bij het 124ste Squadron.

23/09/1942 werd Albert ziek en werd opgenomen in het ziekenhuis. Daardoor kon hij het 350ste squadron, dat
verhuisde naar Southend, niet volgen.
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Even later, op 28 april 1942 kwam Van Den Houte bij het Belgisch RAF terecht voor opleiding waar hij op
24/7/1942 samen met vliegers M. Charlier en R. Dehasse werd ingelijfd bij het 350ste Sqn. Als piloot van de
legendarische Spitfire nam hij deel aan offensieve en defensieve operaties. Hij kreeg RAF nr. 103481.
Dit squadron begon met defensieve patrouilles in Schotland tijdens de 2de wereldoorlog voordat offensieve
operaties in heel Frankrijk werden uitgevoerd. In augustus trad het squadron toe tot de Kenley Wing (Londen).
Op 9 november 1942 werd Albert bevorderd tot F/O (flying officer) en veranderde van eenheid voor een post
bij RAF Kenley Wing Squadron 165. Dat eskader vloog met Spitfires en was gestationeerd in Ayr
(Schotland) .
Op 22 augustus 1943 kreeg hij weer promotie en kreeg de titel van F/Lt.( Flight Lieutenant) en kwam terecht
bij het 66ste Squadron tot 8 november 1943. Ook dit squadron was uitgerust met Spitfires. In februari 1943
verhuisde het 66ste naar het noorden op de Orkney-eilanden. Later nam dit squadron deel aan de landing in
Normandië, in de rol van jachtbommenwerper. Op 30 april 1945 werd het ontbonden bij Twente.
Op 9 februari 1944 ging Albert naar de 2de Flying Instructor school, RAF College – SFRS. Deze SFRS eenheden concentreerden zich op het trainen van buitenlandse medewerkers teneinde hun de technieken en de
voorwaarden van het vliegen boven Noord-Europa aan te leren. Albert verbleef er tot het einde van de 2e wereldoorlog.
Later stapte hij over naar de burgerluchtvaart als piloot voor o.a. Sabena en vloog er op Caïro en Congo.
In 1949 getuigt een bemanningslid van de ongelooflijke moed en kalmte van gewezen RAF-piloot
Albert Van Den Houte:
“Om 9:00 in Elizabethville met bestemming België (via Khartoem, Cairo en Beiroet) vertrok een DC - 4 met
Albert Van Den Houte aan de stuurknuppel. We stijgen op en scheren over de startbaan. Plotseling komen we

in een wervelwind van 10 m diameter terecht. Het vliegtuig raakt het beton en crasht over de start- en
landingsbaan. Van den Houte stopt onmiddellijk de motoren. De air-hostess weet de 40 passagiers kalm te
houden en wij helpen hen uit het vliegtuig. De schade aan de DC 4 is beperkt en na het vrijmaken van de
startbaan kunnen wij uiteindelijk omstreeks 16 uur vertrekken richting België”.
Albert Van Den Houte overleed in 1998 in Brussegem, waar hij zich al een tijdje voordien had teruggetrokken.
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Inhuldiging François Beuckelaersstraat
en Benoît Ballonstraat.

Nu de oude schoolgebouwen afgebroken zijn en ook het huis ernaast dat eigendom was van de gemeente zullen er een veertigtal bouwkavels vrij komen in ons dorp en te koop worden aangeboden,
wat meebrengt dat de bevolking zal aangroeien in Peizegem...Ook de aanbesteding van de wegeniswerken is reeds vrijgegeven door het gemeentebestuur.
Onze VOSP bijdrage hieraan is zeker niet te minimaliseren. (zie hieronder het verslag)

“Uit De Gentenaar van 28 februari 2008.”
De Vriendenkring van Oud Soldaten van Peizegem zit ook dit jaar niet stil. Jos Saerens vroeg
het gemeentebestuur om ook Frans Beuckelaers, echtgenoot van Jeanne Heyvaert, te huldigen.
Frans Beuckelaers was Merchtemnaar en werd aangehouden op 27 oktober 1941. Hij heeft in
twaalf concentratiekampen gezeten en werd bevrijd in Brandenburg op 27 april 1945', verklaart Saerens. Hij was meester in de basisschool in Merchtem en was lid van de verzetsbeweging “De Zwarte Hand” in de regio Puurs en Mechelen. In één nacht zijn al die strijders opgepakt. Beuckelaers is gelukkig nog levend kunnen terugkeren. Hij overleed in 1994.
'Het gemeentebestuur heeft beslist dat de straat waar de nieuwe verkaveling komt in Peizegem, de Frans Beuckelaersstraat zal heten. Frans Beuckelaers heeft ook in die buurt gewoond', besluit Saerens.
De nieuwe straat komt op de plaats van een deel van de site van de oude jongensschool Ten
Bos. Die is nu verdeeld over twee terreinen langs beide straatkanten. De school verhuist naar
een nieuwbouw achter de pastorie van Peizegem. De gemeente zal de vrijgekomen gronden
verkavelen en verkopen om mee de nieuwbouw van deze woningen te kunnen financieren.
Die wijk zal dan Frans Beuckelaersstraat heten.
Bron De Gentenaar.
(We zijn nu januari 2017 en alles is goedgekeurd).

Intussen heeft ons gemeentebestuur niet stilgezeten. 8 Jaar later werd, na het bekomen van alle
benodigde toelatingen van Stedenbouw, de Provincie enz., beslist om in de nieuwe verkaveling
ook nog een tweede verdienstelijke geboren Peizegemnaar een straatnaam te geven :
Benoît Ballon. Hij is gekend als de sergeant die tijdens WO 1 mee de onderwaterzetting van de
IJzervlakte hielp realiseren.
Het gemeentebestuur verwacht nu ook van de VOSP om tijdens de inhuldiging van deze straten
een bijdrage te leveren. Wij zullen dit uiteraard doen In samenspraak met de respectievelijke families om één of andere activiteit op poten te zetten. (bv een brochure of een tentoonstelling ?)
Wij kijken er alvast naar uit en zullen zeker meewerken aan dit voor Peizegem prachtig initiatief.
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Hieronder het omgevingsplan en
een voorstelling van het “ontwerp”
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Onze mannen met de VOSP vlag aan de Noordkaap
Op 21/05/2016 vertrokken 2 van onze VOSP leden, Roel Johannes en Francis De Coninck, op hun
motoren richting Noordkaap, het uiterste noordelijk puntje van Europa.
Dag één eindigde in het zweedse Malmö na ongeveer een rit van 1000 km, waaronder de crossing
van de befaamde Oresundbrug, de verbinding tussen Denemarken en Zweden.
Daarna via Stockholm naar het finse Turku. Van
hieruit langs de oostkant van Finland, kortbij de
Russische grens, door Lapland om aan te komen bij het Noorse Kirkeness, gelegen op een
200 km van Moermansk, waar de Russische
duikboten gestationeerd zijn.
Vanuit Kirkeness door het ganse noorden van
Noorwegen om na 5000km de Noordkaap te bereiken in het uiterste noorden van Noorwegen.
De Oresundbrug, de verbinding tussen Denemarken en Zweden

Roel en Francis hijsen de VOSP vlag op het meest noordelijke puntje van Europa : de Noordkaap.

De terugweg naar België ging via de Vesteralen en de wondermooie Lofoten om dan via de
poolcirkel terug te keren naar Kristiansand in
het zuidelijke deel van Noorwegen.
Na een rit van 9500km. door een prachtig
landschap van bergen, sneeuw, mooie valleien en meren... werd dit een prachtig avontuur.
Dit alles in 17 dagen…. Straffe kost.

Het wondermooie LOFOTEN landschap
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De MAN In ‘t VIZIER - de QM kapitein van VOSP
Philippe Van Schel, een naam die voor ons klinkt als een bel.
Er zijn altijd wel redenen waarom je iemand kunt bedanken. Maar bij Philippe ligt het
toch wel bijzonder. Op het gebied van materiaal is hij de grote troef voor VOSP.
We moeten hem bedanken om altijd gebruik te mogen maken van zijn frigo’s, potten
en pannen, koffiezetten, barbecue of tent...
Hij is letterlijk en figuurlijk "ne reuze vent"… en altijd present. Het is dus logisch dat
wij hem de titel van “kapitein van de QM” benoemen. Moesten we al dat materiaal
huren of aankopen moeten we zeker het lidgeld opslaan... Wees Philippe dus dankbaar en betaal hem af en toe eens een “goe Choufke”. Philippe, bedankt voor alles,
en zeker ook voor de veel mooie prijzen die je ons bezorgt voor de Quiz.

Present op ieder evenement; als het enigszins kan.

Een Choufke gaat er altijd in, dit is nooit tegen zijn zin...

Even uitrusten na een fietszoektocht en BBQ.

In ‘t Fort van Liezele

De 11 november herdenking is heilig voor hem.
Soms doet zijn stem ons beven …
Dan moeten we oppassen…
Want anders is bij hem dat varkentje vlug gewassen ….
Philippe, beste QM Kapitein,
nogmaals bedankt voor al je logistieke steun.
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Donderdagavond 10-11-2016. Emiel DE COCK vertelt
over het oorlogsjaar 1916. “Die Zivilarbeiter”
In het kader van een afspraak die gemaakt werd tijdens een
vergadering in 2013 op het gemeentehuis om jaarlijks iets te
organiseren in het teken van de herdenking WO1 1914-18
door de vredelievende verenigingen van Merchtem houden
we onze gelofte. Voor het 3de jaar op rij hield de VOSP woord
en organiseerde op de vooravond van 11/11/2016 een vertelavond met Emiel De Cock.

Thema: “ Die Zivilarbeiter ”

“en DOOD met de kogel”.
Aan de hand van een dia-presentatie had Miel het in een eerste gedeelte over het weinig bekende
maar niettemin tragische fenomeen van de 180.000 landgenoten, “opgeëiste” en “weggevoerde”
burgers die door de Duitsers achter de linies werden tewerkgesteld. Zij werden gedwongen slavenarbeid te verrichten onder erbarmelijke omstandigheden.
Per dag moesten de dwangarbeiders het stellen met enkele
sneetjes brood of beschuit, wat confituur en ’s middags een schep
waterige koolsoep… Op dat “rantsoen” moesten ze dan spoorstaven leggen, stenen loshakken, bomen zagen, wagons laden en
lossen... Bovendien moest er vaak nog kilometers gemarcheerd
worden tussen de gevangenis en de werkplek.
Sommige gezonde jongens, in de fleur van hun leven, verloren zo
in enkele maanden tot 40% van hun lichaamsgewicht! Ze kregen
te maken met ondervoeding, uitputting, ziektes…Wie bleef weigeren te “tekenen” werd heel vaak mishandeld. Een veel voorkomende straf was dat men schaars gekleed roerloos urenlang buiten in
de vrieskou moest staan…
Het Flanders Field Museum schat dat de Duitse verplichte tewerkstelling tijdens de Eerste Wereldoorlog meer dan 7000 Belgische
dodelijke slachtoffers heeft gemaakt….
In zijn 2e deel vertelde Miel over “De dood met de kogel”.
11 Belgische soldaten werden terechtgesteld ‘in het zicht van de vijand’.
Voor elk van de terechtgestelden werd achtergrond en motivatie in detail uit de doeken gedaan en
werd de officiële versie op meerdere punten onderuit gehaald.
Tevens had Ghislain een fototentoonstelling met tekstondersteuning uitgewerkt

met als thema "de tijdslijn 1916 aan het Westelijk front".

Zo’n 65 personen, toch wat minder dan gehoopt, genoten van de boeiende voorstelling.
Mario bedankte Emiel voor deze boeiende avond en overhandigde
hem een kleine attentie in naam van VOSP. De afwezigen hadden hier
weer ongelijk!
En ook een bijzondere dank aan school “Ten Bos” voor hun logistieke
ondersteuning.
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11 november-viering 2016
Ook dit jaar werd de 11 november, wapenstilstandsdag, op een serene en sobere manier herdacht.
Na het ontbijt met saucissen, een boterhammetje en wat koffie, ging het in stoet, met heel wat kinderen van Ten Bos op kop, naar de graven van de Peizegemse gesneuvelden. Nadat Francis stilte
vroeg met het “il silencio” op trompet, volgden enkele toespraken.
Voorzitter Jos Saerens verwees in zijn voordracht naar de 10 officiële
feestdagen in België. Eén ervan is vandaag zei hij, want op 11 november in 1918 ging het staakt het vuren in na de lange WO 1 .
Enerzijds gedenken we vandaag het verleden, namelijk alle slachtoffers van WO1, WO2 en alle andere oorlogen nadien. Anderzijds is het
een feestdag van de toekomst, een feestdag van de rede. Enkel door
de rede kunnen conflicten opgelost en vermeden worden. Door het oprichten van de Verenigde Naties na 1945 werd gewerkt aan een structuur om de Vrede te bewaren
en te bestendigen. Daarom moeten we beseffen dat Vrede en Welvaart het resultaat zijn van vele offers in het verleden.
Mario Vandevelde, Schepen voor Peizegem, vroeg aandacht voor de
talrijke burgerslachtoffers in de vroegere en recente oorlogen. Hij zei
dat meer dan 13 miljoen kinderen in het Midden-Oosten niet naar
school kunnen door oorlog en geweld en het voor onze kinderen
waarschijnlijk moeilijk is om zich echt een voorstelling te maken van
de situatie van kinderen in oorlog. Voor hen lijkt oorlogje spelen heel
onschuldig. Daarom is het belangrijk dat zij vandaag bij deze herdenking actief betrokken worden. Samen met ons willen zij een boodschap van vrede uitdragen.
Daarna legden de kinderen van Ten Bos, tijdens het spelen van “Ten Velde” bloemen neer op de
graven terwijl Rudy Van Gucht de namen afriep van de Peizegemse gesneuvelde soldaten van
WO1 en WO2 en van de overleden leden van onze vriendenkring.

De kinderburgemeester tenslotte las een vredesgedicht
voor over “vredesduiven” waarna enkele kinderen van
basisschool Ten Bos 11 vredesduiven de lucht in stuurden. Met het blazen van de Last Post werd deze ingetogen ceremonie afgesloten. Na nog een bedankje
voor de deelnemende kinderen was het tijd voor...de
traditionele ommegang bij de leden caféhouders…want
om 14.00u moest iedereen stipt present zijn voor het
traditionele 11 november feestmaal.
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De groet tijdens de 11 november plechtigheid 2016 aan het oorlogsmonument op de Stille Weide

