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Woord van de voorzitter 
 
 
Beste VOSP'ers en vrienden sympathisanten, nu u deze 14de editie van onze "In 'T 
Vizier" aan het doornemen bent is 2019 alweer één maand voorbij. Maar, alhoewel 
het kenmerkend is voor VOSP'ers om vooruit te kijken, mag er af en toe - jaarlijks 
dus via dit ledenblad - eens met fierheid teruggeblikt worden op de voorbije activitei-
ten en evenementen. Dat is dan ook wat deze "In 'T Vizier" probeert te doen: via 

tekst en foto's het voorbije 2019 nog eens in herinnering brengen. Dank daarom aan allen die hier 
een bijdrage leverden, enerzijds tekstueel, anderzijds qua foto's (zie colofon). Maar toch een specia-
le bedanking voor ons duo secretarissen - Julien en Hubert - die deze uitgave realiseerden, on-
danks late wijzigingen, late bijdragen en vooral de "procastinatiegewijze" bijdrage van mezelf na-
tuurlijk. 
 
In dit nummer vindt u dus bijdragen over de verschillende activiteiten die de VOSP in 2019 organi-
seerde. De ene al wat meer interessanter dan de andere, maar allemaal erg geapprecieerd.  
Sommige misschien controversieel - de collaboratie - of soms lucratief - onze 5e quizavond - soms 
educatief - Red Star Line museum en het bezoek van de haven van Antwerpen en het Fort Lief-
kenshoek - maar steeds kwalitatief en cultureel verantwoord, wat strookt met de controverse die ik 
vorig jaar nog aanstipte i.v.m. het "kwantitatieve" aspect van de toekenning van subsidies door de 
Merchtemse cultuurraad. 
 
Omdat het voor sommigen onder jullie misschien een vreemde eend in de bijt lijkt, toch even wat 
toelichting omtrent het artikel "Challenge Antwerpen - Banjul 2019". Nadat ons gewaardeerd lid 
Francis De Coninck reeds een paar jaar geleden onze VOSP-vlag per moto meedeed en neerpootte 
aan de Noordkaap, deed hij dit jaar - samen met ons evenzeer gewaardeerd lid Ludwig Diepen-
daele - mee aan de Challenge 2019 om twee humanitaire projecten in Gambia te steunen. Zoals u 
in dit mooie - door Linda geschreven reisverslag - kunt lezen hebben we vanuit onze oorlogskas een 
kleine financiële bijdrage geleverd. Zodoende reisde onze VOSP-vlag vanuit Antwerpen, door 
Frankrijk, Spanje, Marokko en Mauretanië naar Gambia. Mooi en bedankt aan “onze mannen". 
Vermeldenswaard is ook nog onze bijdrage aan het slotevenement van "Peizegem verenigt" waarbij 
we niet alleen logistieke steun gaven aan de oprichting van de tenten van alle deelnemende vereni-
gingen, maar zoals het hoort voor een oud-soldaten vereniging, ook 2 nachten de wacht optrokken. 
 
En last but not least ben ik heel trots dat we al jaren Emiel De Cock in ons midden hebben als heel 
gewaardeerd lid en spreker die iedereen blijft boeien door zijn begeesterde en gedocumenteerde 
lezingen. Op pagina 27 rechtsboven ziet u trouwens rechts de spreekwoordelijke "sterke vrouw ach-
ter de man". 
Reeds in 1840 schreef de Fransmans Alexis de Toqueville over het belang van het verenigingsleven 
in een bloeiende samenleving. Momenteel zien we bij ons dat verenigingen spijtig genoeg verdwij-
nen om allerlei redenen. 
Daarom ben ik trots dat onze vereniging nog steeds bestaat en zelfs groeit. Dit ondanks er vanuit 
o.a. politieke weg pogingen gedaan worden om onze samenleving te polariseren, denken we maar 
aan de toenemende controlerende wetgeving op VZW's boekhoudingen. Verenigingen zijn immers 
het cement in ons steeds brozere samenlevingsfundament. Het "verenigingsleven" verdient zeker 
een plaats in een eventuele "canon". 
Tot slot wil ik ook nu weer iedereen danken die zich op zijn manier heeft ingezet en zijn bijdrage 
heeft geleverd, alleen reeds door zijn aanwezigheid en actieve deelname aan de georganiseerde 
evenementen. Maar, toch speciaal een "Dank U Wel" aan het VOSP bestuur dat zich belangeloos 
inzet om dit nu al jaren te realiseren. 
Nog vele jaren aan de VOSP en al zijn leden en sympathisanten. 
 
Nos iungit amicitia  (de vriendschap verbindt ons). 
 
Jos  
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 De Nieuwjaarsreceptie van 2019 in beeld. 

Vrijdag 25 januari 2019 om 19 uur. De gla-
zen met cava of fruitsap staan klaar.  
Na de toespraak van voorzitter Jos met 
een terugblik op het bedrijvige 2018 en in ‘t 
bijzonder “Compiègne” volgt een kort eer-
betoon aan een van de voornaamste be-
zielers van onze vriendenkring: Ghislain. 
Hij krijgt de oorkonde met “A Lifetime 
Award” uit de handen van kersverse eer-
ste schepen en schepen van Peizegem, 
Lien Casier. Zijn immer behulpzaam 
vrouwtje Greta deelt mee in de eer want zij 
verdient ook ons aller waardering voor een 
jarenlange inzet.  

Onder luid applaus overhandigt schepen Lien Casier de “In ‘T Vizier-award” aan Ghislain. 
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En ook Rudy en Willy zaten klaar aan de tafel om de inschrij-
vingen te noteren en de lidkaarten te overhandigen. Hierbij 
hoorde ook de uitgave 2019 van het clubblad “IN ‘T VIZIER”.  
Onze beide bestuursleden hadden zich ook al voorzien van 
een aangepast drankje.  

De bewaker van dienst hield 
een oogje in ‘t zeil en zag dat 
het goed was. 

Daarna volgde een gezellig samenzijn met veel 
“schoon volk” bij een lekker, fris drankje en hapje.  
We waren met een stuk boven de honderd op deze 
dag van de jaarlijkse receptie. 
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Alles duurde weeral tot in de late uurtjes... 
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Intussen zaten we in 2019 aan de lustrumuitgave van onze VOSP-quiz. 
42 ploegen van 6 personen kwamen opdagen om te strijden voor de mooiste 
prijzen. 
Weer had Rudy gezorgd voor een reeks uitgekiende vragen. Niet alleen de vra-
gen moesten beantwoord worden maar ook het verband tussen de verschillen-
de antwoorden droeg bij tot het vinden van de juiste oplossingen. En ook nu weer zaten er een paar 
VOSP vragen in. Dat zijn vragen waarvan de antwoorden beginnen met de letters V, O, S, P. 
 

Het was dan ook al vrij laat toen de winnaars van deze familiale quiz hun prijs konden ophalen. De 
eerste twee waren Senseo en Overstekend Wild. Voor de derde plaats ging de strijd tussen 
HaztalaQuista en Den Boskant. Beiden hadden 124 punten maar volgens de reglementen van de 
quiz kwam HaztalaQuista toch op de derde plaats. 

   VRIJDAG 15 maart 2019 

Onze 5e VOSP  QUIZ  AVOND 

Aan eten en drinken was er geen gebrek, zie maar onderstaande foto’s. Heel wat van onze le-
den en sympathisanten waren beschikbaar om te zorgen voor drank, een Peizegemse schotel 
en een uitstekende, vlugge service. Waarvoor onze dank. 

Aan de kassa werd alles stipt gecontroleerd door Simone 
en Julien. 

Maria, Sjenneken, Piet en Willy zorgden voor de broodjes 
en de Peizegemse schotel. 
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 De hele avond was er een gezellige sfeer in 
Ons Parochiehuis. De grote variatie in quizvra-
gen zorgde immers de ganse avond voor een 
spannende strijd bovenaan in het klassement.  
Uiteindelijk ging Senseo uit Meise toch met de 
oppergaai lopen. Maar ook onze Peizegemse 
ploegen Den Boskant, Tronk, de Big Boys, 
Landelijke Gilde, KBW Peizegem, de Vuilbak-
wiezers, Siccardboys, de Steltenlopers, de Fa-
milie, Parijs en MTP lieten zich van hun beste 
zijde zien. Zij  scoorden allemaal boven de 
60%. Aan het einde van de avond was ieder-
een geestelijk maar ook lichamelijk voldaan en 

konden ze met een mooie prijs naar huis. Aan de kassa hoorden we alleen maar lovende woorden 
voor onze organisatie en beloftes om volgende editie opnieuw deel te nemen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hopen dan ook iedereen terug te zien op onze volgende editie op  
vrijdag 6 maart 2020 om 20.00u weer in de Libanon. 

 

 
Bij het ter perse gaan waren al vele ploegen ingeschreven. Spreek dus tijdig af met 6 vrienden. 
Inschrijven kan door een mailtje naar vanguchtrudy@gmail.com en door 25 euro over te maken op 
de rekening van VOSP: BE 54 - 6528 0572 2397. Je vindt deze gegevens ook op de achterkant van 
je lidkaart. 

mailto:vanguchtrudy@gmail.com
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De weg naar Schaffen was niet bezaaid met files waardoor we op tijd aankwamen in het Trainings-
centrum voor Para-commando’s in Schaffen. Daar werden we verwelkomd door de sergeant-majoor 
van dienst. We startten de rondleiding met een filmpje uit de oude doos waarin het hele verhaal van-
af het ontstaan van de para-commando’s werd geschetst. Dan begon de rondleiding. 
 
Binnen in een heel grote en hoge hal hing de ballon, door de bewoners van Schaffen toepasselijk 
“het varken” genoemd, aan een lier vast. Hieruit zou later worden gesprongen. 

Busreis naar Schaffen en Diest  16-04-2019. 

De soorten parachutes, waaronder die 
voor vrachttransport, werden ons ge-
toond. Ook werden ons de mogelijkhe-
den voor het oefenen en voor het verpak-
ken en laden getoond. André Van Bae-
len, generaal para-commando buiten 
diienst, zag dat het goed was.  

De volgende stap was de kennismaking met de parachute.  
Een “Chinese vrijwilliger” werd gezocht en gevonden in de figuur 
van Julien. Wie het schoentje past trekke het aan... En zo ging het 
ook met het “pakje”, zijnde een parachute van een 15 kg. De wer-
king ervan werd duidelijk gedemonstreerd. 
Toen kwam “het bakje” op de proppen. Dat is de kooi waaruit ge-
sprongen wordt. Na korte uitleg over het doel en de werking hier-
van mocht Julien uiteindelijk plaats nemen in de kooid die bij de 
training aan de ballon hangt. Gelukkig stond deze nog op de grond 
zoniet had Julien zijn verdere  medewerking zeker geweigerd. 
Verder mochten we een kijkje nemen in de zaal waar het drogen en 
het opplooien van de parachutes gebeurt. Veiligheid staat hier 
voorop. Bij het kleinste foutje gaat deze naar de herstelafdeling, 
waar men minutieus alles controleert en repareert. 
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Daarna werd het “varken” klaarge-
maakt om op te stijgen. Maar onze 
honger was blijkbaar te groot en we 
verkozen om eerst te gaan eten in 
de kantine. Zalm met asperges en 
krielaardappelen sierden ons bord. 
Lekker ! 
Als sluitstuk van ons verblijf in 
Schaffen werden wij nog getrak-
teerd op enkele oefensprongen uit 
de ballon van de in opleiding zijnde 
paracommando's.  
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Na de middag bezochten wij met een gids, de citadel van Diest. De citadel werd gebouwd voor het 
verdedigen van ons land, maar nooit daarvoor gebruikt. In de citadel huist ook het museum 
“Edouard Blondeel”, stichter van het “SAS-regiment“.  Daarin worden een hele verzameling voor-
werpen en foto’s getoond uit de buitenlandse missies en andere activiteiten van de para’s. Met een 
rondleiding werd de grootte van de citadel en de wijze van verdedigen duidelijk. 

Na de dorstigen gelaafd te hebben in de kantine van de citadel vertrokken wij terug naar huis. Met 
een beetje file kwamen we op een menselijk uur aan bij “Den Bels“ waar nog wat nagepraat werd en 
deze mooie dag werd afgesloten. 
 
 
Verslag: Jos De Ridder 
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Op zaterdag 26 juni 2019, zowat de heetste dag van het jaar, hadden 40 enthousiaste fietsers zich 
ingeschreven voor onze jaarlijkse fietszoektocht. Op het vertrekuur was de temperatuur opgelopen 
tot ± 36° voor een tropische tocht door het land van Londerzeel. 
Onderweg dienden wij 20 vragen op te lossen en kon men  genieten van de typische Brabantse 
landschappen met beekjes, boerderijen en natuurlijk ook kapelletjes. Zo kwamen we samen met an-
dere “zongebruinde fietsers” aan bij café “Bij Plekker”. Daar wachtten Jos en Louis iedereen op voor 
een eerste “check”. Het was tijd om even goed stoom af te laten. Nadat we enkele glazen water als 
brandstof hadden genuttigd fietsten we rustig verder met nog 12 km voor de boeg.  

Zaterdag 26 juni 2019  FIETSZOEKTOCHT en BBQ 

Gelukkig was er nood-
transport voorzien voor de 
fietsers met lekke banden. 
Zo konden we zonder on-
gelukken naar onze laat-
ste controlepost in café 
“De Nieuwe hoek”, waar 
Willy en Roger de laatste 
check opschreven. Daar 
konden we bij een frisse 
pint nog even napraten 
over de doorstane tropi-
sche temperaturen. Maar 
niet getreurd, er wachtte 
ons immers nog een heer-
lijke barbecue op het voet-
balplein van “Den Bos-
kant” . 

Proficiat dappere VOSP-ers die de fietstocht meededen. Jullie zijn geslaagd voor jullie tropentrai-
ning. Ook dank aan Rudi Sergoynne voor het vele voorbereidend werk, de pientere vragen en de 
prachtige organisatie van deze fietszoektocht. En dank aan iedereen die meegeholpen heeft aan 
deze prachtige dag!  
 
Alleen jammer toch dat sommigen hun fiets “op stal” lieten staan ...maar begrijpelijk bij deze toch 
zeer uitzonderlijke temperaturen…  Tot volgend jaar. 
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BBQ 

Onder een prachtig avondzon-
netje konden we na deze uitput-
tende fietszoektocht genieten 
van een lekkere barbecue. FA-
BIAN, onze beenhouwer, spe-
cialist barbecue-bakker, zorgde 
voor een simpel lekker barbe-
cuetje. met alles erop en eraan.  
 
Genoeg vlees, groentjes en als 
koele afsluiter een lekker fris ijs-
je. Uiteraard werden er nog veel 
pintjes gedronken om onze ver-
loren vocht opnieuw op peil te 
brengen…. 
Bedankt  Fabian. 
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Met zo’n zestig leden en sympathisanten vertrokken we op die zaterdag met Marc Cochez als 
chauffeur met luxecar naar Antwerpen. Omdat we nog wat te vroeg waren, het Red Star Line muse-
um opende pas om 10 uur, konden we de omgeving alvast verkennen. Tussen 1873 en 1935 brach-
ten de schepen van de Red Star Line twee miljoen gelukszoekers van Antwerpen naar New York. 
Het museum vertelt het verhaal van deze passagiers en volgt in detail de achtergrond en de reis zelf 
van een aantal bekende (o.a. Einstein) en minder bekende passagiers, zowel de rijke als arme. 

Bezoek Antwerpen op 28/9/2019:  
Red Star Line museum, haven, fort 

Na het interessant bezoek aan het Red Star Line museum voerde chauffeur Marc ons naar de over-
zijde van het Eilandje voor een tocht met de Flandriaboot door de Antwerpse haven met zijn reuze-
containerschepen en zijn duizenden containers en bedrijven. Maar ook met zicht op de chemische 
en petrochemische installaties waarvoor Antwerpen beroemd en, soms, berucht is.  
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Amsterdam heeft haar grachten, Parijs heeft de Seine, Londen de Theems en dan is er Antwerpen 
met als troef de Schelde. Met de VOSP hadden we geboekt voor een excursie door de imposante 
haven van Antwerpen. De Flandria nam ons drie uur lang mee langs de dokken waar reusachtige 
zeeschepen werden geladen en gelost. Zo konden we met eigen ogen de immense omvang en con-
stante bedrijvigheid aanschouwen. Tijdens het middagmaal aan boord met frietjes en stoofvlees en 
een gemengd slaatje kregen we de nodige uitleg over de geschiedenis en de werking van de haven. 
Het was zeer leerzaam en bovendien erg ontspannend om de stad en het gedruis eens vanaf het 
water te zien. 
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Fort Liefkenshoek 
Na het bezoek aan de haven ging het met de bus naar het Liefkenshoekfort. Dat is een militair 
bouwwerk uit de 16de eeuw dat werd gebouwd om de stad en de haven van Antwerpen te bescher-
men de Spaanse troepen. Twee eeuwen lang was het in handen van de Hollanders. Vanaf 1980 
werd het eigendom van de gemeente Beveren en geklasseerd als beschermd landschap en monu-
ment. De functie van het fort is in de loop der tijden meermaals veranderd: quarantainestation, mari-
nebasis, vakantieoord voor militairen enz.  
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Na een laatste verfrissing in de cafetaria van het fort ging het met de bus terug naar Pei-
zegem  voor een laatste (?) pintje bij Louisken van café Taxi.. 
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Challenge Antwerpen – Banjul 2019  
Geslaagde missie voor team Ludwig en Francis 

en team Linda en Carine 

Ludwig, Francis, Linda en Carine vertellen:  

In oktober 2019 namen twee van onze leden, Lud-
wig Diependaele en Francis De Coninck, samen met 
Linda en Carine, deel aan de Challenge Antwer-
pen—Banjul 2019, een organisatie om hulp te bie-
den aan de arme Gambiaanse bevolking. Zij tikten 
twee tweedehandsauto’s op de kop, een 4x4 Land-
rover en een bestelwagen Mercedes Vito, en lieten 
die volledig in orde zetten. In een karavaan met 18 
andere auto’s, 1 motor en 1 vrachtwagen vertrokken 
ze naar Gambia om daar alle auto’s te verkopen. 
Met de opbrengst werden twee projecten gesteund: 
het Pirang Health Center en de school in Kunting 
van de Vzw Warme Gloed.  

Op 5 oktober begonnen we dan, na een jaar voorbereiding, 
met volle moed aan onze tocht. Vanuit Antwerpen naar 
Banjul in Gambia, dat was een route van 7200 km  door drie 
landen in Europa en vier in Noord-West Afrika. De ambas-
sadrice en de ereconsul van Gambia kwamen ons uitwuiven 
in Antwerpen   samen met vele vrienden.  
De eerste 3 dagen door België, Frankrijk en Spanje was het 
kilometers vreten.  We reden langs prachtige mooie steden, 
Toledo, Cordoba, Malaga, ...maar hadden helaas geen tijd 
om te stoppen.  
Het echte avontuur begon eens we op Marokkaanse  bo-
dem stonden. Het werd warmer met andere kleuren en geu-
ren en mooie uitzichten. Na onze eerste stop in Meknès re-
den we verder naar Merzouga. Linda en Carine hadden 
vooraf afgesproken dat ze met Carlientje, zoals we de Mer-
cedes Vito noemden, geen gekke dingen zouden  doen. Zij 
volgden de asfaltroute. Carine en Linda reden door prachti-
ge valleien, mooie, rode dorpjes en imposante kasbah’s.  
Wij, de mannen, volgden de zandpistes en gingen met de 
4x4 wagens de wondermooie duinen in.   

VOSP:  

Ook de VOSP steunde deze actie op een bescheiden ma-
nier.  Ludwig en Francis zorgden voor een  foto van onze 
VOSP vlag in de woestijn van Mauretanië. 
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Na Marokko reden we allen via de Westelij-
ke Sahara naar Mauritanië. Het werden lan-
ge, vermoeiende dagen en veel kilometers 
vreten en zand en nog eens zand. 
Aan de grensovergangen moesten we veel 
geduld hebben.  Zeven uren wachten op 
een visum is ellendig lang.  En dan die cor-
ruptie: met het geven van wat extra euro’s 
kon het wat sneller !  Door het lange  wach-
ten aan de grens moesten  we vaak nog in 
het donker  rijden. Dat is in Afrika zeer ge-
vaarlijk met voetgangers en fietsers op de 
weg, kar en ezel, auto’s zonder lichten, hon-
den, geiten, kamelen...   
 

Senegal was het volgende land waar we door-
reden met Saint–Louis, Dakar, Lac Rose...  
Tijdens de beroemde rally Parijs – Dakar was 
Lac Rose de eindbestemming voor de rijders. 
De vele hotels staan daar nu te verkommeren. 
De wegen lagen er niet zo goed bij: heel veel 
putten en bulten.  We kregen dagelijks onze 
portie “African Massage” in de auto. Het werd 
ook alsmaar warmer, temperaturen tot 45 gra-
den. En maar zweten, zand en stof ….  
Dan kan een douche deugd doen. 

Beide auto’s, die hier in Peizegem vetrokken, 
waren gelukkig in prima conditie gebracht. We 
hadden slechts één lekke band met de Vito. En 
we kregen met geen enkel technisch probleem 
te maken, terwijl er bij andere teams toch gere-
geld aan de auto’s moest gesleuteld worden. 
Het is dan verbazend om te zien hoe ze in de 
garages daar de auto’s volledig uit elkaar halen 
en er toch ook nog in slagen om ze tijdig te her-
stellen.  Deze mensen werken er dag en nacht 
aan verder met beperkt materiaal en weinig 
verlichting..  

Wij kregen te maken met een flink onweer waar-
door we niet meer op de geplande route verder 
konden. Het water stroomde van de bergen en 
bracht een enorme modderstroom teweeg.  
Gelukkig kwamen we via een grote omweg, laat, 
maar zonder verdere problemen, aan in het ons 
logement.    
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We willen ook  langs deze weg nog eens ie-
dereen bedanken die hier zijn steentje heeft 
aan bijgedragen.  Het was “afzien , zweten, 
tranen, lachen, vriendschap, …”, heel veel 
emoties, maar het was het meer dan waard.  
Maar we gaan door met onze actie ten voor-
dele van Gambia: een drink in Brugge in het 
teken van de warmste week, koekjesverkoop 
en in de lente van 2020 ons tweede spaghetti-
festijn in Peizegem. Kunting en het Health 
Center in Pirang rekenen nog op ons.  

In 2022 willen we de tocht nog eens overdoen 
en dan zou het leuk zijn om met meerdere 
teams uit onze regio aan dit avontuur voor het 
goede doel deel te nemen. Laat maar horen 
als er interesse is !! 

Op 27 oktober werden alle voertuigen geveild in het 
Bakau voetbalstadion. De opbrengst van de ver-
koop van onze beide wagens, 10.280 €, ging naar 
de twee door ons gekozen projecten. Het overige 
sponsorgeld werd ook al doorgestort.  
En waar belandden de Mercedes en de Land Ro-
ver ? Wel die rijden ergens in Gambia rond!  

En dan eindelijk Gambia !  

We bezochten eerst het project “Rescue Baby” van 
een ander deelnemend team. Na dat  bezoek gin-
gen we met zijn allen op de ferry richting Banjul. 
Onder politiebegeleiding werden we tot bij de Arch, 
(een triomfboog), in Banjul gebracht.  Met muziek 
en heel veel volk werden we als helden ontvangen. 
Maar het meest fijne was dat onze familie met kin-
deren ons daar stond op te wachten.   

Ja, dat was een zeer aandoenlijk moment.      

Bij aankomst in Banjul kregen we 
ook ons certificaat van deelname. 

Ludwig, Francis, Carine en Linda. 
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Ongeveer 110 geïnteresseerden, waaronder meer dan de helft van buiten Peizegem,  waren 
naar ‘Ons Parochiehuis’ gekomen om te luisteren naar historicus Frank Seberechts, auteur van 
het boek ‘Drang naar het Oosten’. 
 

Met deze voordrachtavond zetten we als VOSP een traditie verder om 
op de vooravond van 11 november een facet uit de eerste of tweede we-
reldoorlog speciaal te belichten. Deze keer ging het over de Oostfronters 
van de tweede wereldoorlog.  
Wat waren de keuzemogelijkheden voor onze jonge mensen op de voor-
avond van WO 2 ?  Sommigen kozen voor het "Verzet", anderen kozen 
ervoor -op bevel van de Belgische regering- om naar Frankrijk te trekken 
en nog anderen kozen ervoor om naar het  "Oostfront " te vertrekken. 

Hun motivatie was onder meer om 
ten strijde te trekken tegen het 
goddeloze communisme. Frank 
Seberechts toonde daarbij duide-
lijk aan dat een deel van deze 
Oostfronters zich ook bezondigd heeft aan oorlogsmisdaden. 
Maar de strijd tegen het bolsjevisme was zeker niet de enige 
motivatie. Soms was het een simpele kwestie van 
“overleven” en dus een inkomen bezorgen aan de familie. In 
andere gevallen was het een “drang naar avontuur” of het 
ontvluchten van een veroordeling. 

10-11- 2019 Voordrachtavond “Drang naar het Oosten” 
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Met dank ook aan Fabian, Hilde en Gunther voor de sossissenbak 

Saucissen, onze traditionele opener van 11 november 

Wij wilden wel eens weten waar die gewoonte vandaan 
komt en vonden het antwoord bij Stafken (Justin) De 
Smedt: “Jaren geleden kwamen we met een 15-tal 
vrienden, oud-soldaten, bij mekaar in Café Taxi voor een 
ontbijt met koffiekoeken. Ik zei tegen Josephine, de 
vrouw van Louis,  dat ik eigenlijk liever een ‘goei sossis’ 
zou hebben.  
Josephine was dat blijkbaar niet vergeten want  het vol-
gend jaar stond er voor mij een bord met een worst van 
bijna een halve meter klaar. Voilà, de traditie van het 
“sossissen ontbijt “ was geboren. Zo simpel is dat ge-
gaan”. 

Simpel maar lekker... Ondertussen zit het “sossissen ontbijt” er bij de vrienden oud-soldaten inge-
bakken (!) Zij zijn trouwens niet de enige Peizegemse vereniging die graag sossissen op het menu 
heeft. Ook de muzikanten van Music Time, de vroegere fanfare, lusten er wel pap van. En zeg nu 
zelf, is er iets lekkerder dan een goede worst met mosterd of pickles om zo’n zware dag als de her-
denking van Wapenstilstand mee te beginnen ?   

Tekst en foto’s: Jean-Paul Van der Elst 

De leden van VOSP (Vriendenkring Oud Soldaten Pei-
zegem) houden er een rare maar smakelijke traditie op 
na: zij zetten de dag van wapenstilstand in met een 
‘sossissenontbijt’.  

Ook dit jaar schoven een 60-tal leden aan aan de lange 
tafel met koffie, brood en sossissen met pickles of mos-
terd. Eens het bord gevuld gingen zij aan de lange tafels 
zitten voor een gezellige babbel tijdens de smaakvolle 
opener van de grote dag. 
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Na de saucissen ging het in stoet langs de Sint-Huybrechtstraat. Een aantal kinderen van de school 
Ten Bos en heel wat sympathisanten hadden zich ondertussen aangesloten bij de groep op weg 
naar de Stille Weide. Daar waren de vlaggen al gehesen en vroeg trompettist Francis om stilte met 
het “Il Silencio”. Wegens stemproblemen van voorzitter Jos Saerens las Mario Vandevelde zijn toe-
spraak voor. Kinderburgemeester Keegan Reynders brak een lans voor “het praten met elkaar” om-
dat daarmee heel wat dagelijkse, maar ook grotere, conflicten kunnen worden vermeden. Als sche-
pen van Peizegem sprak Lien Casiers over het blussen van kleine branden met kleine emmertjes 
water vooraleer het grote branden worden.  
Het neerleggen van de bloemen op de graven van soldaten werd begeleid met het anti-oorlogslied 
“Waar zijn al die bloemen toch” dat live gezongen werd door  Hubert De Ridder. Met “The Last Post” 
op trompet werd deze mooie herdenking afgesloten.  

11 november herdenking op de Stille weide 
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Rond twee uur ’s namiddags verschenen de eerste leden in het Parochiehuis voor het aperitief, al 
dan niet na een rondje langs de  “bevriende“ cafés. Het lekkere drie-gangenmenu werd opgediend 
door Eetclusief met aangepaste wijn of water.  
Rond vijf uur stak DJ Bol.com van wal met zijn muziek. Lang moest hij niet wachten vooraleer de 
eerste danslustigen met de benen zwaaiden. En dat ging zo door tot een stuk in de nacht. En omdat 
beelden soms meer zeggen dan woorden... 

11 november 2019  ledenfeest. 
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 Onze man In’t Vizier  -  EMIEL  DE  COCK 

De 100ste verjaardag van Den Grooten Oorlog kunnen 
wij maar afsluiten door ‘Emiel De Cock ‘ in de kijker 
te zetten als onze ‘man in ‘t vizier’. 
Telkens op 10 november van 2014 tot 2017 kon hij ons 
verrassen met een lezing over voor ons onbekende ge-
beurtenissen in de oorlogsjaren . Wie van onze leden 
wist er iets over ‘Die Zivilarbeiter’, over de dood met 
de kogel van onze eigen soldaten, over de honger, over  
de haat tegen de landbouwers die woekerprijzen vroe-

gen voor eten ? En wat wisten we over de oorlog onder de grond ? De toelichtin-
gen hierover maakten de voordrachten van Miel zo boeiend voor de toehoorders. 
Het hoogtepunt van zijn toespraken situeerde zich echter op 11.11.2018 de dag 
van de re-enactment van de ondertekening van de wapenstilstand op het statie-
plein van Peizegem. Zijn uitvoerige beschrijving van de situatie van beide front-
delegaties bracht de sfeer “Compiègne” levendig bij het talrijk aanwezige pu-
bliek. 
 
 

Samen met twee andere auteurs uit onze streek schreef 
Emiel ook een boek over een speciale dame uit onze streek. 
Dat boek heeft als titel: Het liefdadigheidswerk van Ma-
demoiselle Orianne.   
Juffrouw Jeanne Caroline ORIANNE was een dame uit Lon-
derzeel die actief was op vele vlakken gedurende en na de 
eerste wereldoorlog . Zij was het die zich ervoor inzette dat 
gesneuvelde soldaten op een waardige manier op een aan-
gepaste plaats werden begraven. Daarvoor was het soms 
nodig dat gesneuvelde soldaten werden ontgraven en op-
nieuw begraven. Dat leidde tot controverse en laster of zelfs 
beschuldigingen van lijkenroof. 
De stijl, de passie en de kwaliteit van dit historisch werk ma-
ken van dit boek een boeiende en interessante lectuur. 
 
Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen bij Emiel zelf 
of bij de leden van het VOSP bestuur . 
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