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Woord van de voorzitter 
 

Beste vrienden VOSP’ers,  
u heeft vandaag 26 januari 2018 alweer de 12de editie van onze “in ’t Vizier” in handen die 
via tekst en vooral fotomateriaal terugblikt op onze activiteiten in 2017. 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 bijdragen ( de mijne 
alweer ! ) deze uitgave verzorgd en aantrekkelijk te maken. Mocht u niet geloven dat dit de 

12de editie is, dan kan ik u wel verwijzen naar iemand die ze nog alle twaalf heeft ! 
 
Onze “ in ’t Vizier “ probeert telkens weer een terug- en een vooruitblik te zijn op onze activiteiten. 
 
Vooreerst terugkijkend, was 2017 weer een ruim gevuld jaar met ontspanning enerzijds maar de nadruk lag 
toch telkens op het culturele aspect. 
Zo organiseerden we voor de derde maal een quizavond op “familiaal” niveau. Met 41 deelnemende ploe-
gen, 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 alle-
maal in. Met dank aan Rudy Van Gucht en Hubert De Ridder en vele andere helpende handen. Voor herha-
ling vatbaar dus en dat zal dan ook binnenkort op vrijdag 9 maart gebeuren. U hoort er nog van. 
 
En ook dit jaar stond een kazernebezoek op het programma. In september werd in Melsbroek de 15de WING 
bezocht. Meer daarover en over het aansluitende bezoek aan het “ Sportimonium “ in Hofstade én over de 
Belgian Helidays in Bevekom verder in deze uitgave. 
 
En dan was er in juni natuurlijk onze fietstocht – de zesde 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 23 of 30 juni vrij voor de volgende editie, natuurlijk met BBQ. 
 
Verderop leest u alles over de uitstap eind september naar Zeeland waar het Watersnoodmuseum in  
Ouwerkerk en het Veerse meer beleefd en bezocht werden. Ook nu hadden de afwezigen alweer ongelijk.  
 
WO1 begon dan wel in 1914 maar eindigde pas in 1918. Daarom vonden we het voor de vierde 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, boeiende manier vertelde over hoe Amerika 
betrokken geraakte bij WO1 en over de gruwel van Passendaele lokte deze maal heel wat aandachtige luiste-
raars. 
 
In deze “In ’t Vizier” willen we ook wat vooruitblikken op het werkingsjaar 2018. 
Dat moet na al die andere “ speciale “ jaren een nog “ specialer “jaar worden. Vooreerst zullen er natuurlijk 
de “normale” ingrediënten zijn, maar daarnaast werken we aan een speciale editie van 11 november via een 
re-enactment van de wapenstilstandsondertekening in Compiègne en zeer hoogstwaarschijnlijk is er dit jaar 
de opening van de straten genoemd naar Benoit Ballon en François Beuckelaers. 
Maar daartoe moet u zeker de rubriek “ Geef 8 “ lezen en vergeet ook onze rubriek “ de ( verdienstelijke ) 
man in de kijker “niet . 
Tot slot wil ik ook nu weer iedereen danken die zich op zijn manier inzet en zijn bijdrage heeft geleverd, al-
leen reeds door zijn aanwezigheid en actieve deelname aan de georganiseerde evenementen. Maar, toch 
speciaal een “ Dank U Wel “ aan het bestuur dat belangeloos zich inzet om dit nu al jaren te realiseren.  
Op de achterpagina vind U trouwens een recente foto van ons huidig bestuur. 
 
Nog vele jaren aan de VOSP en al zijn leden en sympathisanten, 
 
Jos 
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De nieuwjaarsreceptie vrijdag  27/01/2017 
Bij afwezigheid van voorzitter Jos nam Willy de honneurs waar. Ook schepen Mario zorgde voor een gepaste 
inleiding van het nieuwe werkjaar. In een vernieuwd sportcentrum ging het er weer zeer gezellig aan toe… 
De cava, de broodjes, De Vizier met het jaaroverzicht, het waren allemaal elementen die ook deze nieuw-
jaarsreceptie tot een gezellige bedoening maakten. Hieronder enkele sfeerbeelden.  
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"Overstekend Wild" wint quiz 2017  
Foert, El Hacaju en Chapeau op 3 punten van de eindwinnaar. 

 

Ook voor de 3de uitgave van deze “familiequiz” 
van de Vriendenkring Oud-Soldaten Peizegem 
was er ruime belangstelling. 41 Ploegen deden 
mee en kampten er voor de talrijke prijzen die 
werden ter beschikking gesteld door onze gulle 
sponsors.  

Rudy had weeral een mooi programma in mekaar 
gestoken en Hubert presenteerde het in zijn ge-
kende vlotte stijl. 

 
Drie uur quizspanning later en na de nodige verfrissende dranken en versterkende ballekens ging 
"Overstekend Wild" aan de haal met de eerste prijs. Op slechts drie punten minder eindigden drie 
ploegen met gelijke punten: Foert, El Hacaju en Chapeau.  Voor de zestiende in de eindstand was  
een speciale bonusprijs voorzien. Gezien de VOSP, met zijn meer dan 130 leden, intussen reeds 
zestien jaar bestaat, werd dat op die manier onder de aandacht gebracht. Senseo, de winnende 
ploeg van vorig jaar, eindigde zestiende en kreeg dus die speciale bonusprijs.  

 

 

 

Hiernaast de eerste 10 in de eindrangschikking. Bij het eindresultaat  
lagen de punten zeer kort bij mekaar. Volgens het reglement wer-
den de ploegen met gelijke eindpunten gerangschikt volgens hun 
behaalde resultaat na ronde 1, dan na ronde 2, enz. 

Maar ook de andere ploegen konden huiswaarts met een verdiende 
prijs. Alle deelnemers waren zeer tevreden over het vlekkeloos ver-
loop van deze 3de editie.  
 
Op naar de 4de editie die zal doorgaan op vrijdag 9 maart 2018 in  
zaal Libanon in Peizegem. Aftrap 20.00u stipt.  

   VRIJDAG 10 maart 2017 

Onze 3e VOSP  QUIZ  AVOND 

http://www.peizegem.be/joomla/jupgrade/index.php/vosp/1358-vosp-overstekend-wild-wint-quiz-2017-foert-el-hacaju-en-chapeau-op-3-punten-van-eindwinnaar
http://www.peizegem.be/joomla/jupgrade/index.php/vosp/1358-vosp-overstekend-wild-wint-quiz-2017-foert-el-hacaju-en-chapeau-op-3-punten-van-eindwinnaar
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 12-04-2017 : BELGIAN HELIDAYS in Bevekom/Beauvechain  

Om 16u30 was de terugkeer gepland. Nog even relaxen en een pintje drinken en we waren klaar voor de te-
rugkeer. Daar had het bestuur nog wat extra in petto in café De Nieuwe Hoek en café Taxi. Al was het maar 
om deze uitstap niet met grote dorst af te sluiten. 

 

Rond 9 uur stapten 51 personen op de bus met Marc aan het stuur. Bestemming: Beauvechain waar de Bel-
gian Helidays plaats vonden. Nauwelijks files onderweg maar wel rond het vliegplein van Beauvechain. We 
werden naar parking 6 geleid maar daar stond een chicane in de weg. Na overleg met Lt. van de basis wer-
den we onder militaire begeleiding naar een andere parking geleid. Van daaruit en na een stevige wandeling, 
stonden we vanaf 12 uur aan te schuiven in een lange rij voor de veiligheidscontrole. Hadden we al iets ge-
mist ? Neen toch niet want de eerste echte demonstraties volgden nog wat later. 
Uiteindelijk kregen we demonstraties te zien van een twintigtal helikopters waaronder de aanvalshelikopters 
Mi-24 (uit Tsjechië) en AH-64 Apache (uit de VS en Nederland), en het hele scala aan helikopters van het Bel-
gische leger. Daarnaast waren er ook stuntvluchten van kleine en flink uit de kluiten gewassen modelvliegtui-
gen. Het Belgisch leger was ook vertegenwoordigd met tanks, genie-
vrachtwagens en ander materiaal. Bovendien waren er ettelijke 
voertuigen uit de tweede wereldoorlog te bezichtigen.  

Gust, Etienne en Ghislain genoten ervan...  

AH-64 APACHE 

Mi-24  uit Tsjechië 

De NH90, de nieuwste aanwinst 

van de Belgische Luchtmacht, 

hier in actie. 
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“Spring op je fiets en doe mee aan onze 6de fietszoektocht”, stond vermeld op de uitnodiging en zo’n veer-
tigtal dapperen kwamen opdagen.  Om maximale fietsveiligheid te bieden had ontwerper van de zoektocht 
Rudi Sergoynne op het routeplan zoveel mogelijk gezorgd voor autoluwe banen of fietspaden. Op het laatste 

moment moest de route nog aangepast worden omdat er 
wegenwerken gestart waren op het oorspronkelijk uitgete-
kende circuit. Rond 12 uur verschenen de eerste deelne-
mers in het Sportcentrum De Block. Gewapend met een 
eerste routeplan en vragen vertrokken ze richting Steen-
huffel. Hoeveel cijfers tellen we op de zonne-wijzer van de 
Munter Hoeve? En hoeveel paarden staan er afgebeeld op 
het 't Hof van Mienen ?  
Was het "Voorhuwelijksparen" of "Voorhuwelijkssparen". 
En welke activiteit voerde dat schaap uit? Om op deze en 
heel wat andere vragen correct te antwoorden was een 
nauwgezette lezing van de vragen én het wedstrijdregle-
ment een must. En dat had niet iedereen gedaan. 

 
Via hommels, propyleen en nesten in het hoge gras draai-
de het richting Leirekensroute om te belanden bij café Den 
Bels voor een laatste vraag: "hoeveel bedraagt de lengte 
van de koord in centimeters ?” 

Van daaruit vertrok de groep naar het Sportcentrum De Block waar de uitslag werd meegedeeld en de tien-
tallen prijzen werden toegekend. De prijsuitreiking verliep wat stroef, maar alles viel uiteindelijk in de goeie 
plooi. Op naar de volgende fietszoektocht op 23 juni 2018. 
Bedankt Rudi Sergoynne voor het in mekaar steken van deze prachtige fietszoektocht. 

FIETSZOEKTOCHT en BBQ op zaterdag 24/06/2017 
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In Café Den Bels was er nog één schiftingsvraag:  
“Hoelang is de koord in deze bokaal in cm ?” 

NIET AANRAKEN…  
Niemand had dit juist geraden. 
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Op 28 mei 1940, na de 18 daagse veldtocht, kwam in ons land een Duits militair bestuur. Op 6 oktober 1942 werd er 
een verordening voor verplichte tewerkstelling in Duitsland uitgeschreven. Ze decreteert de verplichte 
tewerkstelling in Duitsland van mannen tussen 18 en 50 jaar. Vele jonge mannen, aangemoedigd door mooie 
beloften van de Duitsers, besloten om te gaan werken in Duitsland anderen doken onder. Op 18 februari 1943 volgt 
een omzendbrief voor de verstrenging van het opsporingsbeleid. De bezetter zou vanaf nu overgaan tot massale 
opsporingsacties naar onderduikers. De jacht werd gemaakt door Vlaamse agenten van de politie- en 
opsporingsdiensten, en door de Duitse Feldgendarmerie. Indien de betrokken personen niets van zich lieten horen 
volgde een tweede en laatste uitnodiging en werden de dossiers overgemaakt aan de Zivilfahndungsdienst, die de 
opdracht kregen de personen op te sporen. Aanvankelijk waren dit individuele opsporingsacties, later stapte men 
over naar collectieve zoekacties. 

Op 29/07/1944 was het prijs in 
Peizegem. Op het trouwfeest van 
Frans Heyvaert speelde een or-
kestje met vrienden uit Peizegem. 
Tijdens het optreden viel de Duitse 
Feldgendarmerie het huis binnen 
aan de Nieuwbaan. 
Schermutselingen volgden en 
schoten werden gelost, waarbij 
Louis Boogmans (werkweigeraar) 
het slachtoffer werd van zware mishandelingen en een schotwonde kreeg 

aan zijn arm. Ook zijn nonkel Louis Boogmans en zijn broer Denis Boogmans werden aangehouden en als 
“weerspannige” opgesloten in de kazerne van Etterbeek.  
Volgens getuigen zijn er vermoedens van verraad aanwezig, maar deze werden niet bevestigd! 
Van de kazerne van Etterbeek werden zij afgevoerd naar Duitsland en als “verplichte tewerkgestelden” ondergebracht 
in het kamp van Kahla. 
 
De REIMAHG (afkorting van Reichs Marschall Hermann Göring) was een ondergrondse wapenfabriek, die gebruikt 
werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. In deze ondergrondse mijn, die was omgebouwd tot een fabriek, 
werd de Messerschmitt Me 262 gebouwd, de eerste straaljager. De fabriek stond bij de Walpersberg vlakbij Kahla in 
de Duitse deelstaat Thüringen. 
De Duitsers wilden veel van deze vliegtuigen maken, maar een fabriek bouwen was te riskant, omdat deze vaak 
gebombardeerd werden door de geallieerden.  
Vlakbij Kahla, 230 kilometer ten zuidwesten van Berlijn, bevond zich een porseleinaarde-mijn.  

Deze mijn werd de REIMAHG genoemd. Hierin zouden de nieuwe 
straaljagers geproduceerd moeten worden. De mijn werd omge-
bouwd tot een fabriek. Veel krijgsgevangenen en werkweigeraars 
stierven tijdens het zware werk.  
Ook onze mensen van Peizegem stierven hier door uitputting , ont-

bering en ziekte. 

De eerste straaljager, de beruchte Messerschmitt Me 262 

Een foto in de REIMAHG mijn te Kahla 

Tragedie van de familie Boogmans uit Peizegem in WO 2. 
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In tegenstelling tot de voorspelde regenbuien, vertrokken wij onder een mooi ochtend-

zonnetje met 39 VOSP-ers naar Melsbroek waar in de kazerne van de 15de Wing adj. 

Pieter De Win ons met veel enthousiasme ontving. Na een inleidend welkom met koffie 

leidde hij ons door verschillende loodsen van de kazerne.  In de eerste zagen wij hoe de 

reusachtige motoren van het C-130 transportvliegtuig 

onderhouden of hersteld worden. In een volgende 

loods stond hij dan, de indrukwekkende C-130. Zo’n 

toestel blijft liefst gedurende 11 weken binnen voor een 

groot onderhoud, waarbij aan gemiddeld 2000 manke-

menten verholpen wordt. Nogal wat anders dan bij onze 

Citroën. In de derde loods mochten wij dit vliegtuig dan 

binnenin eens bekijken. Wat meteen opviel was het feit dat ondanks de enorme omvang van de C-130, er bin-

nenin precies niet zo heel veel ruimte was. Maar...naast de 30 ton aan kerosine kan deze transportreus van 25 

ton nog liefst 20 ton goederen vervoeren, in totaal gaat er dus maar liefst 75 ton de lucht in.  

Hoe kan da?  

11/09/2017 :   VOSP bezoekt de 15e WING en het SPORTIMONIUM 



13 

 

Tenslotte mochten wij in de laatste loods van ons bezoek plaatsnemen in één van de fameuze Embraers, het 

vliegtuig waarmee onze Filip en ons Mathilde al eens op zwier gaan. Niemand had verwacht dat we tijdens 
dit bezoek zo een technische uitleg en tot in de “verboden zone” zouden mogen gaan kijken.  
Echt héél interessant.  
Met een welverdiend applaus voor onze gids Adj. Pieter sloten wij dit erg gesmaakt bezoek aan de 15de 
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Het was middag gepasseerd en hier en daar was een knorrende maag te horen zodat wij ons met spoed naar 

Hofstade begaven om in het Bootshuis 

te genieten van een portie stoofvlees 

met frietjes en daarna een glaasje tira-

misu. Allemaal erg lekker maar... het 

beste moest nog komen.  

 

Na het eten verdeelden wij ons in 2 groepen.  

Ééntje ging in de volkssporttuin spelenderwijs ken-

nismaken met trabol, beugelen of andere voorlo-

pers van moderne sporten of werd binnen door 

vrienden uitgedaagd voor een partijtje toptafel, 

sjoelbak of hamertjesspel. De tweede groep keek 

naar een introductiefilm en liet zich meevoeren 

naar een periode waarin de eerste sportclubs ont-

stonden om zich daarna te verkneukelen in het 

sportmuseum waar duizend-en-één  verhalen over 

bijna alle sporten ter wereld te rapen vielen. Wer-

kelijk de moeite waard om er eens terug te keren 

om dan uitgebreid te bewonderen, hoorden wij sommigen vertellen.  

Rond 17.00u bracht Marc ons langs veilige 

en minder druk bezette wegen naar Peize-

gem, waar het VOSP-bestuur nog een trak-

tatie over had bij Den Bels. Na nog enkele 

pintjes en voor sommigen nog een omme-

tje langs café Taxi keerden de meeste 

deelnemers tevreden en weer wat wijzer 

naar huis. Prachtige uitstap. 

“Het was echt de moeite waard” 

hoorden wij uit vele monden. 

Rudy 
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Onze chauffeur Marc is mooi op tijd en met prachtig weer 
vertrekken 62 enthousiaste deelnemers om 7.30 uur 
vanuit Peizegem richting Nederland. Op een parking op de 
weg naar Goes hebben wij iedereen voorzien van koffie/
thee en heerlijke gevulde koeken.  

Via de Zeelandbrug, die sinds 15 
december 1965 Schouwen-Duiveland 
(Zierikzee) en Noord-Beveland 
(Colijnsplaat) verbindt,  ruim vijf 
kilometer lang,  bereiken wij het 

“W a te rsn o o dm u se u m ” . 
Even buiten het dorpje 
Ouwerkerk staan vier 
caissons schots en scheef 
in het polderlandschap. 
Alleen de strak wapperende 
vlaggen verraden dat hier 
iets bijzonders aan de hand 
is. In de grote betonnen 
blokken zit sinds 2001 het 
watersnoodmuseum waar 
we kunnen kennisnemen 
van de gevolgen van de 
watersnoodramp in 1953 en 
de strijd tegen het water.  
Dit  museum is gevestigd in 
deze originele caissons die men op deze plaats gebruikte om op 6 november 1953 het laatste gat in 
de dijk te dichten. Het bezoek duurt tot 12.00 uur; dus ruim tijd genoeg om alles rustig te bekijken en 
deze ramp voorgoed in ons geheugen te prenten. 

(Zie enkele foto’s in het museum op de pagina hiernaast) 
 

De Zeelandbrug. Ruim 5.5 km lang met slechts 1 ophaalbrug.  

Verbindt Schouwen-Duiveland (Zierikzee) met Noord-Beveland). 

Uitstap 23 september 2017 naar Zeeland – Nederland. 
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Na ons bezoek rijden wij richting Zierikzee. Om de overlast van zwaar verkeer te beperken in de 

historische binnenstad van Zierikzee zijn wagens langer dan acht meter niet toegestaan in het 
centrum. Wij kiezen voor een wandeling naar het restaurant “De Proeverij”.  
 
Zodra wij ‘De Proeverij’ in het historische stadscentrum van Zierikzee binnenstappen, komen wij 
terecht in een Bourgondische wereld vol smaak en nostalgie. Het personeel staat ons al op te wach-
ten en dus krijgen we het zwarte goud snel voorgeschoteld. Hiermee bedoelen wij geen steenkool of 
olie maar mosselen, het zwarte goud uit zee, met frietjes. Heeeerlijk ! Daarna volgt nog een drieluik-
dessert met lekker geurende koffie. 
 
Voldaan vervolgen wij onze reisweg naar Veere. Een korte stop aan het werkeiland “Neeltje Jans”, 
met het Ir. J.W. Topshuis van waaruit de 9 km lange  Oosterscheldekering, wordt bestuurd. 

Om herhaling te voorkomen van de watersnood in 1953 werden de deltawerken gebouwd. Als onderdeel van 

de Oosterscheldekering ziet u hierboven de stormvloedkering. 

Een groepsfoto voor het Ir Topshuis op het werkeiland Neeltje Jans. 
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Om 18 uur roept chauffeur Marc iedereen opnieuw samen in de bus om zonder problemen onder-
weg rond 20u30 in Peizegem te arriveren. Ter afsluiting werd aan iedereen nog een (laatste ?) 
pintje aangeboden in café Taxi. Tijd voor wat napraten en voor een evaluatie. Het was weer een uit-
zonderlijke dag: lekker ontbijt en middagmaal, prachtig bezoek aan museum, de Deltawerken met 
de stormvloedkering, het Veerse meer en comfortabel vervoer in een tweedekker... en dat alles in 
prachtig weer en goed gezelschap. In café Taxi was het meteen het einde van een prachtig ge-
slaagde uitstap. Blijkbaar was Iedereen super tevreden.  
Bedankt Hubert en Ghislain voor deze superorganisatie. Smaakt naar meer... 

 

 

In Veere aangekomen wacht ons een korte wandeling langsheen het water naar de historische 
binnenstad. Toeval of niet, aan de oude slottoren van Veere ontmoeten we de Merchtemse wandel-
groep Pasar, met uiteraard heel wat gekende gezichten. Zij hebben net een wandeltocht op de 
Veerse stadswallen achter de rug. Het wordt nog een gezellige babbel en we hebben tevens ruim 
de tijd om nog even onze dorst te lessen. 
Om 17u hebben wij echter nog een afspraak op de terminal van de rederij “Dijkhuizen”, waar voor 
ons een boottocht van ± 1 uur is gereserveerd op het prachtige Veerse Meer. Ooit een woelige zee-
arm, nu dankzij de waterkeringwerken, een watersportparadijs voor zeilers, surfers, waterskiërs,  
duikers.en vissers. Een zeer toffe boottocht. 



20 

 

Sinds verschillende jaren werkt de VOSP samen met Ten Bos en dat niet alleen bij de herdenking op 
de Stille Weide. Om de jonge mensen bewust te maken van wat oorlog en leger inhoud, kwamen op 
26 oktober 2017 Filip Berquet en echtgenote Riet Sinnaeve uit De Panne naar school Ten Bos. Zij na-
men de leerlingen mee in een levendige geschiedenisles over  WO I  1914-1918: “het leven van een 
verpleegster in een veldhospitaal aan de frontlijn”.  
 
Soldaat Felix ligt uitgeput en uitgehongerd achter de frontlijn van de IJzer in een veilige bunker. De 
verpleegster, Riet legt uit hoe ze uit Brussel hier is beland. Beiden vertellen afwisselend hun verhaal 
en geven een inkijk in de verhouding tussen soldaat en verpleegster tijdens de oorlog. De kinderen 
van Ten Bos luisteren geboeid naar de beide verhalen en krijgen zo een geschiedenisles op een heel 
speciale en persoonlijke manier. Daarna was er gelegenheid tot vragen stellen en kregen de leerlin-
gen de gelegenheid om het meegebrachte materiaal van dichterbij te bekijken. 

 

De SOLDAAT en de VERPLEEGSTER in 1917 
Optreden  op 26-10-2017 voor de leerlingen van het 5e en het 6e studiejaar van TEN BOS 

Na afloop waren zowel leerkrachten als leerlingen het erover eens: “Dit is wel een heel directe manier om 
een deel van het leven achter het front voor te stellen. Dit zullen we ons nog lang herinneren…” 
Als onze financiën het toelaten zal VOSP dit blijven organiseren voor de kinderen van school “TEN BOS”. 
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De MAN In ‘t VIZIER 2017 

Altijd maar werken... Er zo graag van genieten... 

Altijd bereid om een handje toe te steken... Zelfs bereid om Hollanders te helpen in Ouwerkerk. 

Bedankt Gunter voor al het werk dat je voor VOSP reeds hebt gepresteerd ! 

Gedienstig 

Uniek 

Nauwkeurig 

Topgarçon 

Eerlijk    

Redder 

Werklustig 

IJzersterk 

Naarstig 

Stormachtig 

TOP garçon 
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  Vrijdagavond 10-11-2017. Emiel DE COCK vertelt 
over het oorlogsjaar 1917 met o.a. Passendaele* en de 

oorlog onder de grond. 

 
Passendaele, onderaardse gangen, de rol van generaal Haig, 
persoonlijke drama's... 

Op de vooravond van 11 november kon Miel De Cock uit Mal-
deren de vele luisteraars in de "Libanon" meer dan anderhalf 
uur gepassioneerd boeien over de onderaardse gangen met 
springstof en de bloedige strijd bij Passendaele. Hierbij werd 
uit de doeken gedaan hoe generaal Haig, tegen beter weten 
in, zijn troepen de strijd instuurde doorheen de modderpoelen 
van de Westhoek. 

 
 

Miel doorspekte zijn verhaal met anekdotes en kanttekeningen die het geheel extra diepgang gaven 
en de persoonli jke drama's van sommige soldaten duideli jk maakten.   
Volgens gen. Haig was een veldslag die slecht afliep steevast te wijten aan een gebrek aan moed 
en doorzettingsvermogen van de gewone soldaat... Hij realiseerde zich blijkbaar niet dat zijn orders 
alleen maar nog meer soldaten dwongen tot een zinloze strijd en hen de dood in joegen. 

 
 
 ‘Passendaele’ is niet alleen een episode uit 
de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, 
het is ook een begrip geworden, een internati-
onaal symbool voor oorlogsgeweld in zijn 
meest gruwelijke  en nutteloze vorm. In 1917 
werden hier in honderd dagen meer dan 
400.000 militairen buiten gevecht gesteld voor 
een terreinwinst van slechts enkele kilometers. 
Passendaele is ook het symbool voor vele na-
ties, die zich hier onderscheidden en zich na 
de oorlog als natie wilden bevestigd zien. 

 
 
In de zomer van 1917 waren de Britten vastbesloten om in Vlaanderen een frontdoorbraak af te 
dwingen. Om de Ieperboog te kunnen doorbreken, moest eerst de Wijtschateboog of Messines Rid-
ge ten zuiden van Ieper rechtgetrokken worden. Vanaf 1916 werkten de Britten aan een grootscha-
lig plan om de hele boog te ondergraven met krachtige dieptemijnen. De Duitsers kregen echter 
weet van de zaak en probeerden de geallieerden te counteren met tegenmijnen.  
Tussen Tunnellers en Mineure ontwikkelde zich een bizar kat- en muisspel van mijnen en tegenmij-
nen, een eigen oorlog onder de Salient als het ware. Uiteindelijk werden in de vroege ochtend van 7 
juni 1917 negentien dieptemijnen simultaan tot ontploffing gebracht. Het werd de grootste kunstma-
tige explosie tot dusver, die het effect had van een krachtige aardbeving. De ontreddering bij de 
Duitsers was compleet. De Nieuw-Zeelanders en de Ieren boekten grote terreinwinsten. De uitein-
delijke doelstelling om het front recht te trekken, werd een succes. Haig, die aangesteld was als  
opperbevelhebber, kon zich nu volop concentreren op zijn ‘Flanders Offensive’, met als doel het ver-
overen van de Duitse duikboothavens van Oostende en Zeebrugge. 
 
*“Passchendaele” wordt door de Britten uitgesproken als “Passion Dale” of dal van de lijdensweg. 
 
Bedankt Miel voor de boeiende uiteenzetting. 
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11 november-viering 2017 
 
Deze 11-november-herdenking van de Vriendenkring Oud-Soldaten Peizegem startte, zoals gebrui-
kelijk, rond 10 uur met een stevig ontbijt met gebakken saucissen in zaal Libanon. Daarna ging het 
in groep naar de Stille Weide met op kop onze nieuwe vaandeldrager Piet Mertens, gevolgd door 
VOSP leden, kinderen van Ten Bos en een aantal sympathisanten. 
 

Ook nu was het een ingetogen plechtigheid op de Stille Weide achter de kerk.  
De toespraken van voorzitter Jos Saerens, schepen Mario Vandevelde, kinderschepen De Ridder 
werden gevolgd door korte vredesfragmenten voorgelezen door leerlingen van school Ten Bos en 
de naamafroeping van gesneuvelde soldaten en overleden VOSP-leden door Willy Albrecht.  
De kinderen van school Ten Bos legden verschillende bloemstukken neer. Heel wat dorpsgenoten 
waren naar de Stille Weide gekomen om hun solidariteit te tonen met deze herdenking van de ge-
vallen slachtoffers van WO 1 en 2 en overleden VOSP-leden.   
 



24 

 



25 

 

Na deze plechtigheid was het voor de VOSP-leden tijd voor een rondgang langs "bevriende cafés" om tegen 
14 uur terug te keren naar het parochiehuis voor de receptie voorafgaand aan het menu. Meer dan 120    
leden en sympathisanten waren opgedaagd voor een lekker hapje en een driegangenmenu met aangepaste 
wijnen. Tussen de "soep en de patatten" werd een filmpje vertoond met een overzicht van 7 jaar 
“vaandeldragen” door Willy Van Puymbroeck. Het vaandel werd immers in 2010 officieel ingewijd en werd 
door hem gedragen, "in weer en wind" zoals de voorzitter het verwoordde.  

Willy's vrouwtje 
Thérèse, die zich 
ook al jaren inzet 
voor VOSP, werd 
mee in de bloemen 
gezet. 
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Hier nog enkele beelden die geen commentaar vereisen. 
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Laat je niet op stang jagen als je de titel leest van deze nota. We hebben hier 

alleen maar een "militaire uitdrukking" gebruikt om aan te tonen dat de 

voorbereiding van ons jaarprogramma 2018 weinig of geen "ter plaatse rust" 

zal toelaten. 

 

 

 

Zoals ieder jaar is 11 november het hoogtepunt op de kalender van 

onze vriendenkring; dat zal in 2018 niet anders zijn maar... een ver-

jaardag die het einde betekende van jaren van bittere ellende en  

deze voor de 100ste keer  herdenken en vieren, dat mag wel extra 

aandacht krijgen. Onze vereniging zal er die extra aandacht zeker 

aan schenken.  

 

We lichten een zeer kleine tip van de sluier op van wat de VOSP 

van plan is op die 11 november herdenking van 2018. 

Peizegem wordt dan voor 1 dag of 2 dagen herdoopt in de stad 

Compiègne. We halen de toentertijd betrokken generaals uit hun 

tombes en laten hen het staakt-het-vuren document nog eens onder-

tekenen. Daarvoor zoeken we vrijwilligers die sterk zijn in opgra-

vingen en/of een woordje Duits, Frans of Engels kennen.  

 

 

 

 

 

Verder een klein overzicht van het jaarprogramma: 

 

- de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op vrijdag 26 januari 2018 vanaf 19.30u in zaal Libanon. 

- Inhuldiging van de straten Beuckelaers en Ballon waarschijnlijk... in het voorjaar (maart/april ?) 

- Onze 4e VOSP Quiz avond op vrijdag 9 maart 2018 . 

- Onze jaarlijkse fietszoektocht met aansluitend BBQ op zaterdag 23 juni 2018. 

- Een kazernebezoek is ook nog mogelijk indien GBD André Van Baelen nog iets kan forceren. 

- De busuitstap met partner en/of kennissen in september zal afhangen van de vordering van de voorbe-

reiding voor de speciale 11 november 2018. 

 

Het wordt dus zeker een zeer actief 2018. Samen met u willen we ons extra inspannen voor een spannend en 

voldoening gevend programma. Juist daarvoor vragen we van alle leden een bijko-

mende inspanning in de vorm van extra lidgeld.  

Op de nieuwjaarsreceptie van vorig jaar heeft Willy reeds de bestemming van het 

lidgeld in detail uitgelegd. Dat lidgeld, reeds 10 jaar ongewijzigd op 15 €/jaar, 

gaan we nu verhogen naar 20 €.  Zoals je in deze ‘IN ‘T  VIZIER” kan zien is 

2017 een jaar vol aktiviteiten geweest. Elke aktiviteit vergt natuurlijk heel wat 

voorbereidingen. Hopelijk hebben jullie er tot hiertoe van genoten en vinden jullie 

ons lidgeld meer dan zijn geld waard...  

Ten slotte gaat het over “een opslag” van slechts een “drietal pintjes”… op jaarbasis ! 

 

 

"GEEF  8" 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ1ee2svjXAhUBKlAKHURwDqEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.taiji.be%2Fnode%2F292&psig=AOvVaw2YMpO-Gwod1yT01AzQ2aBu&ust=1512753013197016
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