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    Woord van de voorzitter 
 

Beste vrienden, leden van de Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem, vandaag 27 januari 2012 heeft u de 
langverwachte zesde editie van onze “in ’t Vizier” in handen gekregen. 
Het is andermaal de bedoeling om via tekst- en fotomateriaal even terug te blikken op een goed gevulde   
werking in 2011.  
 
Dank gaat niet alleen naar de bestuursleden van het redactieteam die deze “in ’t Vizier” weer aardig in      
elkaar knutselden maar ook naar andere leden zoals Erwin en "Rembrandt" die een te appreciëren tekstuele 
bijdrage leverden en Hubert die ons aardig wat fotomateriaal bezorgde. 
 
Zoals u verder in dit nummer zult zien en lezen, was 2011 alweer een rijk gevuld activiteitenjaar voor onze 
vriendenkring. 
Naast onze traditionele ingrediënten – de natuurwandeling ( Plantentuin ) – de fietsuitstap met BBQ – de 
busuitstap ( Maldegem en Zeebrugge ) – de 11 november viering ( met "Engels" ontbijt ! ) - wordt er dan nog 
niet gesproken ( wegens plaatsgebrek ) over de jaarlijkse petanqueavond en de uitstap naar de tentoonstel-
ling " Gekleurd verleden " in Gent. 
 
Daarnaast waren er de twee " militaire uitstappen" naar de luchtmachtbasis van Beauvechain en naar de  
10de Tactische Wing in Kleine Brogel , waarbij we nogmaals Brigadegeneraal André Van Baelen bedanken die 
er voor zorgt dat we telkens veel meer te zien krijgen dan de " gewone toerist ". 
 
Daar de vijfde editie reeds dateert van begin 2010, mogen we zeker niet vergeten te wijzen op de belangrijke 
verdienste van de VOSP in de vorm van het monument " Arms Reversed " – dat is de naam dus – op het oud 
kerkhof. De foto die onze cover nu siert zal dan ook op alle volgende edities gebruikt worden. 
 
10 Jaar van vele activiteiten zitten erop. Sommige cultureel geïnspireerd, andere meer ludiek of educatief. 
In ieder geval zal het in de toekomst niet minder zijn. Een goed samenwerkend en combattief bestuur staat 
hier garant voor. U hoort nog van ons. 
 
Tot slot, een vereniging is meer dan de som van zijn leden – zelfs als dit ledental ondertussen de 150 ruim 
overschreden heeft – en dat komt door de inzet en appreciatie van al die leden voor alles en bij alles wat  
georganiseerd wordt.  
Daarom dank ik iedereen, die zich op zijn manier inzet en hierboven niet vermeld werd, maar evengoed zijn 
bijdrage heeft geleverd, alleen reeds door zijn aanwezigheid en actieve deelname aan de evenementen die 
georganiseerd werden.  
 
Ad multos annos,  
Jos  
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NIEUWJAARSRECEPTIE 27 januari 2012 
 

Méér dan 140 man was er aanwezig op onze nieuwjaarsreceptie in Sportcentrum De 

Block op 27 januari 2012.  

En of er ambiance was! De Vedett'n speelden stevige enthousiaste “meezingdeuntjes” voor de oud-soldaten en 

partners. En ook het college van burgemeester en schepenen had een afvaardiging gestuurd. Met z'n allen kon-

den we snoepen van een glaasje cava of fruitsap. En ook de broodjes waren overvloedig ter beschikking. 

Voorzitter Jos en burgemeester Eddie zorgden voor een korte gelegenheidstoespraak.  

Luitenant Lambrechts had een boek geschreven over de historische betekenis van de 'Patrouilleurs'. Hij gaf 

hierover een beknopte toelichting. Zij zijn immers de groep die op de Peizegemse 11 novembervieringen 

steeds aanwezig zijn en deze herdenking altijd dat “militaire tintje” geven met hun “drill” en geweerschoten.  

Na betaling van het lidgeld kreeg iedereen zijn nieuwe lidkaart 2012 en het clubblad “In „t VIZIER”. 

Hieronder enkele sfeerbeelden van deze gezellige bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en de voorzitter zei volmondig…. At multos annos. 



5 

 

HEB VERTROUWEN IN DE BEVRIJDING 
 

Aan de bevolking van België zeggen wij met vaste overtuiging: “stel 

vertrouwen in de bevrijding van het land. Het nationaal socialistische 

Duitsland zal deze oorlog verliezen zoals de oorlog van 1914-1918 ver-

loren werd door het keizerlijke Duitsland. 

Daarvoor pleiten verschillende feiten: de Britse vlootmacht blijft de zee-

ën beheersen en werd zopas versterkt door 50 Amerikaanse oorlogssche-

pen. Het verlies aan handelsschepen heeft nooit de cijfers van de vorige 

oorlog bereikt, het wordt ruimschoots vergoed door de koopvaardijvloten van landen 

als Nederland, Noorwegen en België die voor de geallieerden varen. De Britse luchtmacht wordt steeds ster-

ker, zij kon reeds de Duitse luchtmacht in bedwang houden en is bezig deze te overtreffen. De voortdurend 

aangroeiende leveringen van vliegtuigen en oorlogsmateriaal uit de Verenigde Staten staan daarvoor borg.  

Alles toont aan dat Engeland het hoofd zal bieden aan alle Duitse aanvallen. Verschillende Franse koloniën 

hebben reeds tegen de regering Pétain en voor de geallieerden gekozen. De middelen van de geallieerden aan 

manschappen en grondstoffen zijn onbeperkt. 

Wie zou dan durven twijfelen aan de einduitslag en vooral aan de bevrijding van de kleine Europese landen 

zoals Nederland, Noorwegen en België uit de greep van het Duitse geweld ? Die bevrijding wordt niet alleen 

verzekerd door de groeiende macht van de wapens, maar ook door de morele kracht, die steunt op de vrijheids-

wil van de volkeren. 

Indien het nationaal socialistische Duitsland de oorlog had kunnen winnen, dan was het uit geweest met de 

vrijheid van alle kleine Europese volkeren. Zij zouden bedreigd zijn geworden tot in hun eigen beschaving, 

hun eigen leven en zelfs hun eigen taal.  Daarom is de weerstand van de kleine naties voor hen niet alleen een 

erezaak maar ook een levenskwestie. 

Hoe zouden wij ons kunnen wenden tot de Vlaams sprekende bevolking van België zonder te verwijzen naar 

het hartverheffende voorbeeld van de onwankelbare tegenstand, die geboden wordt door de Nederlandse na-

tie ? Koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering hebben plechtig verkondigd dat de strijd zal voortgezet 

worden tot wanneer de vadergrond bevrijd is. Dat is ook het wachtwoord voor België en de Vlamingen zullen 

er zich weten naar te gedragen. 

Er kan dus geen sprake zijn dat rechtgeaarde Vlamingen zich zouden laten om de tuin leiden door de arglistige 

politiek van de overweldiger. 

Het activisme uit de jaren 1914-1918 is voor land en volk treurig genoeg uitgevallen, opdat de Vlamingen,  die 

hun volk en zijn heilige rechten eerbiedigen, op hun hoede zouden blijven tegenover elke politiek die zou 

neerkomen op een onderwerping aan de overweldiger. Een dergelijke onderwerping ware een verraad niet al-

leen tegenover België en het Vlaamse volk maar ook tegenover het Nederlandse broedervolk. 

Hoe zouden overigens de rechten van een vrijheidlievend volk kunnen verzekerd worden onder Duitse 

dwang ?  Hoe zou de Vlaamse volkskracht tot ontplooiing kunnen komen in de schaduw van vreemde belan-

gen en vreemde meesters ? 

Het Europa van morgen zal niet onderworpen worden aan de heerschappij van één enkele natie. In dat Europa 

moeten de kleine volkeren in volle onafhankelijkheid kunnen bijdragen tot een gemeenschappelijke bescha-

ving, die het misdadige geweld en de onverhoedse aanvallen op vredelievende naties uitsluit. 

De Vlamingen  hebben in België hun levensrechten zien inwilligen. Vreemden en vooral overweldigers die op 

25 jaar tijd, tot tweemaal toe ons land meinedig in de oorlog hebben meegesleept, hebben zich niet met onze 

binnenlandse vraagstukken te bemoeien. Zij moeten zo spoedig mogelijk ons grondgebied verlaten. 

Landgenoten, ons enig betrachten moet zijn dat onze vadergrond bevrijd worde. Daarvoor werken alle vrije 

krachten van de wereld samen met ons…. 

 

(Bron: Belgisch bureau voor inlichtingen en  documentatie) 

Een BBC radiotekst van 20 oktober 1940… 
  “Een Vlaamse stem in oorlogstijd” J. Hoste 
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  Petanque avond 27-03-2012 

Een gezellige avond. De winnaars kregen van Gust een beker en een flesje aangeboden…. 
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Men moet niet ver gaan om nog interessante plekjes te ontdekken zei Ghislain en zijn 

werkgroep op de bestuursvergadering en inderdaad zij hadden tijd noch moeite ge-

spaard om ons een boeiende dag te bezorgen. 

Om 9.30u vertrokken we met de gemeentebus naar Grimbergen.  

Na een kleine wandeling kwamen we aan de “Liermolen”. In deze watermolen uit de 17e eeuw staan graan en 

brood op het menu. Voor VOSP ging de molen draaien en werd er graan 

gemalen. 

In het Museum “Guldendal”, ondergebracht in de vroegere stallingen van het Prinsenkasteel en beter bekend 

om zijn oude technieken,  gaven honderden handwerktuigen hun geheimen prijs. Werken met hout is daar één 

van de grote verhalen. Maar zeker de moeite waard was de ten-

toonstelling “Sterke Vrouwen, 

zware was”. Dit verhaal over 150 

jaar wasgeschiedenis voerde ons 

terug tot de tijd van de houten 

wastobbes en kloppers, maar ook 

de eerste hightech wasmachines 

kregen er een plaatsje in het 

voetlicht. Een eerbetoon aan alle 

vrouwen die jarenlang de zware 

“wastaak” op zich namen... 

 

Tegen 13.00 uur werden we verwacht in restaurant „t “Fenikshof”. De gids had echter nog 

even de tijd om ons in de basiliek binnen te loodsen. De Sint-Servaasbasiliek in Grimber-

gen wordt beschouwd als een van de mooiste en meest harmonieuze barokkerken in de Lage 

Landen. De kerk maakt onderdeel uit van de Norbertijnenabdij van Grimbergen maar doet 

tevens dienst als parochiekerk. In 1999, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, werd aan 

de kerk de eretitel van basiliek verleend. Wat we er ook te weten kwamen is dat Pater Karel Stautemas, fede-

ratiepastoor van Merchtem sinds 1 juni 2001, supprior werd benoemd binnen de Grimbergse Norbertijnenge-

meenschap sinds 28 oktober 2010.  

In restaurant „t Fenikshof werden we vergast op een dagsoepje en Stoofvlees op Grimbergse wijze met  frietjes 

en daar “een goeie Grimbergen bij”. En of het lekker was... 

Na het middagmaal stonden de gidsen van volkssterrenwacht MIRA ons op te wachten. 

 

Zaterdag 7 april 2012 

WANDELING in GRIMBERGEN 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grimbergen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grimbergen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Barokke_architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lage_Landen_(staatkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lage_Landen_(staatkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Grimbergen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parochie_(kerk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1999
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_ontvangenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sint_Servaasbasiliek.jpg
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   Volkssterrenwacht “MIRA”. 

 

 

De 2 uur durende begeleide rondleiding bracht ons 

in de spectaculaire wereld van sterren en kometen. 

Je kon er zelf aan de slag met de gigantische inter-

actieve sterrenkaart en tal van experimenten.   

Tevens konden we er een schitterende film bekij-

ken over de ruimte.  

Hun heliostaat of zonnetelescoop is uniek in Bel-

gië. De opstelling bestaat uit een spiegel- en len-

zensysteem, en laat toe een beeld van de Zon bin-

nenin de planetariumzaal te projecteren, met een 

diameter van meer dan één meter. De onderste 

spiegel staat zodanig opgesteld dat hij met één 

motor de dagelijkse beweging van de zon aan de 

hemel kan volgen, zodat het zonlicht steeds op 

dezelfde manier weerkaatst wordt naar de boven-

ste spiegel. 

Van deze tweede spiegel gaat het zonlicht naar deze grote dubbele lens: een zogenaamd Fraunhofer-objectief 

met een diameter van 150 mm en een brandpuntsafstand van 5845 mm. Die brandpuntsafstand zorgt ervoor 

dat het brandpunt netjes ter hoogte van de muur valt. 

Een vijftal grondthermometers staan opgesteld in een grote bak met 

aarde. Ze meten de temperatuur aan de lucht, maar vooral ook boven 

en onder de grond. Hun kwikreservoir staat op respectievelijk 10, 5, 

0 cm boven de grond en 5 en 10 cm eronder. Deze toestellen zijn 

daarom vooral interessant voor de land- en tuinbouw, aangezien ze 

o.a. de grondvorst meten. 

 

 

De weergoden waren ons spijtig genoeg niet goed gezind en ook 

weerman Frank De Boosere kon ons geen zonnige namiddag bezor-

gen. Ondanks alle verschillende gespecialiseerde telescopen en filters 

konden we onze “dagster” slechts sporadisch waarnemen.  Zonnevlekken, zonnevlammen en zelfs het spec-

trum van de zon werden door de wolken aan ons zicht onttrokken.  

 

Ondanks het mindere weer werd dit weeral een dag om nooit te vergeten! 

Ghislain en zijn werkgroep hadden dit weeral mooi in mekaar gebokst. 

 

 

http://www.mira.be/nl/sterrenwacht/mirafoto.map
http://www.mira.be/nl/node/1469
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Op 18 april 2012 staan we met z'n 41 klaar voor een bezoek aan 
de Marinebasis van Zeebrugge. Na een kort welkom op de basis 
en een introductiefilmpje over de missie van de Louise Marie 
gaan we de boot op voor een 
rondvaart in de haven van Zee-
brugge. We varen er niet alleen 
in de burgerlijke haven waar 
een gigantisch containerschip 
van MSC en een ferry van P&O 
aangemeerd liggen maar ook 
langs de militaire haven met 

verschillende mijnenvegers en langs de Louise-Marie waar we wat later 
aan boord zullen gaan voor een geleid bezoek.  

Na de rondvaart op een deinende zee en in barre weersom-
standigheden wordt een bezoek gebracht aan het 
“Onderhoudscentrum”. Met een grote scheepslift kunnen de 
mijnenvegers uit het water worden getild en naar de 
scheepsloods worden gerold via een spoorweg. In de 
scheepsloods wordt het pas duidelijk hoe groot deze mijnen-
vegers wel zijn. Verschillende boten krijgen hier hun onder-
houd dat verschillende maanden duurt zodat ze weer klaar 
zijn voor enkele jaren op zee. 

Woensdag 18 April 2012 

Uitstap naar de Marinebasis in Zeebrugge 

Deskundige uitleg in de scheepsloods 

Inschepen voor een rondvaart 
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De bewapening van de Louise-Marie 

Het hoogtepunt van ons bezoek aan de marinebasis was toch wel het geleid bezoek aan het Fregat F931  

Louise-Marie. Het schip was na 5 maanden grondig onderhoud in Den Helder, pas enkele uren voordien bin-

nengevaren. Verdeeld in 2 groepen mochten we het schip onder deskundige begeleiding volledig bezichtigen. 

Na een korte briefing op het helikopterdek konden we de stuurcabine bekijken en kregen we uitleg over de 

bewapening en de opdrachten van dit enorme oorlogsschip. Toch indrukwekkend zo'n fregatschip van 123m 

lengte, 14m breedte en 151 bemanningsleden en uitgerust met zowel defensieve als offensieve wapens zoals 

een kanon van 76 mm. De PR mensen van de marinebasis legden ons haarfijn uit: hoe dat kanon werkt, waar 

het harpoen met 8 missiles staat en wat het kan doen, wat het nut is van het helikopterplatform, waarvoor de 

'Goalkeeper' dient en de 4 torpedolanceerbuizen, hoe de verschillende sensorsystemen  (radars, sonars) wor-

den gebruikt...enz. (zie detail van de bewapening hieronder). De Louise-Marie  maakte zich klaar voor haar 

volgende opdracht: “anti-piraterij operatie Atalanta III” voor de Somalische kusten...  
Iedereen was het roerend eens: eenmaal aan boord van dit schip bleek het véél groter te zijn dan iedereen 

dacht. Het was voor ons echt een privilege dat we dit oorlogsschip mochten bezoeken.  
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De ZODIAC voor speciale interventies 

Het halve peloton poseerde nog even op de kade voor de Louise-Marie 

In de stuurcabine luisterde iedereen gespannen toe. 

Het helikopterdek 
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De duikers van DOVO in actie 

In de Marinebasis van Zeebrugge is tevens de “ontmijningsdienst DOVO - Compagnie Zeebrugge” onderge-
bracht. Zij beschikken over een interventiepeloton van +/- 30 personen en een peloton duikschool. De basis 
opleiding tot duiker - ontmijner duurt zowat 35 weken. Daarna volgen nog heel wat andere gespecialiseerde 
opleidingen vooraleer iemand mijnen in zee op een deskundige manier kan aanpakken. Naast de kuststrook 
is deze Compagnie verantwoordelijk voor de regio West-Vlaanderen boven de E40 en Oost-Vlaanderen. Zij 
worden vooral  ingezet voor duikopdrachten op zee of in rivieren en vijvers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de bus verlieten we de Marinebasis en doken, ondanks het gure weer en zonder duikpak, een cafeetje 
in het Zeebrugse havengebied binnen voor een verfrissende pint.  
Dan ging het richting Peizegem, waar we in café Taxi nog wat konden napraten over deze prachtige woens-
dag in Zeebrugge. Met dank aan André Van Baelen die weer eens dit bezoek mogelijk maakte. 
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Spring op je fiets en doe mee aan onze 1ste fietszoektocht was de slogan die Ghislain en zijn werkgroep op hun 

uitnodiging hadden geplaatst en ja een 60-tal deelnemers zetten hun beste beentje voor. Langs rustige vlakke 

wegen ging het richting Imde/Wolvertem om langs Steenhuffel terug te keren naar Peizegem. Het werd een 

tochtje van ongeveer 20 km. Met een 1ste vragenlijst en routeblad ging het richting Imde waar een verfrissing 

werd aangeboden in Café Den Baas. Hier kregen de deelnemers hun 2e vragenlijst en routeblad  richting Gertru-

develd in Steenhuffel. Tijdens de terugweg naar eindstation Brouwerij De Block in Peizegem kregen we zowaar 

een fikse regenbui over ons heen. Geen nood echter, na enkele “Kastaars” in de nieuwe ontvangsthal van  

Brouwerij DE BLOCK, was alle leed snel vergeten.  

 

Rudy Sergoygne werd winnaar van de zoektocht met een bijna foutloos parcours. Hij won de 1e 

prijs: een weekend “All in” Bed&Breakfast”, aangeboden door Karel Saerens in zijn  “Champ-

Rocher” in Lingé Frankrijk. Alle andere deelnemers kregen een prijs. 

 

 

Later in de namiddag volgde dan de jaarlijkse barbecue. Met alles er op en 

er aan, zoals bij „t leger. 

 

Ondanks de druilerige regen werd het nog een aangename namiddag. 

“The Friends” vulden het avondprogramma en zongen verschillende mee-

zingertjes. 

 

 

Proficiat mannen organisatoren. 

 

 

 

 

zaterdag 7 juli 2012 organiseerde de V.O.S.P hun  
1e  FIETSZOEKTOCHT en aansluitend de jaarlijkse BARBECUE.  

Pierre bediende groentjes aan iedereen zoals bij „t leger : “een goeie schep en zonder overbodige sier” 

Staf en Louis stonden klaar met het 

vlees. Kom maar af…. 
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SAFRAANBERG 17-10-2012 
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Op zondag 28 oktober 2012 werden wij uitgenodigd door de provinciale afdeling Vlaams Brabant van de  
Koninklijke Nationale Strijdersbond van België, K.N.S.B., om de jaarlijkse Vaderlandslievende Herdenkings-
plechtigheid op de Militaire  Begraafplaats te Veltem-Beisem bij te wonen. 
Tijdens deze plechtigheid werd in het bijzijn van de Provinciegouverneur van Vlaams Brabant, de Militaire    
Provinciecommandant Vlaams Brabant, Senatoren, Burgemeesters van de omliggende steden en gemeenten 
en afvaardiging van diverse K.N.S.B.- afdelingen met een korte ingetogen manifestatie hulde gebracht aan de 
Belgische Militairen die tijdens de 'Groote' Oorlog 1914-1918 sneuvelden en aan de slachtoffers van de beide 
Wereld Oorlogen en alle gewapende conflicten en missies. 
Op deze begraafplaats hebben 904 uitsluitend Belgische Militairen hun laatste rustplaats, waaronder een      
Peizegemnaar Thomas Hendrik, gesneuveld op 12 september 1914. Hiermee is dit één van de grootste Belgi-
sche begraafplaatsen en werd erkend als Beschermd Monument. 
De optocht der vaandels, de aanwezigheid van de Standaard Provincie Vlaams Brabant, toespraken en 
bloemlegging gebeurden dit jaar onder commando van een Gewapende Militaire Erewacht van het detache-
ment ISTAR versterkt met een detachement in traditionele uniformen waaronder onze alom bekende 
“Patrouilleurs”. De muzikale begeleiding werd dit jaar verzekerd door de Koninklijke muziekkapel van de 
Marine in volledige bezetting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plechtigheid werd georganiseerd met de steun van Defensie, de Provincie Vlaams Brabant, omliggende 
steden en gemeenten, de plaatselijke afdelingen en K.N.S.B. Nationaal.  
De viering werd opgeluisterd door meer dan 90 vaandels, waaronder die van onze VOSP, en kon  genieten 
van een ruime en jaarlijks groeiende belangstelling. Na het ontbinden van de plechtigheid werd er een 
vriendschapsdronk en een broodje aangeboden door het Provincie Commando en K.N.S.B.  
De aanwezige vaandrigs (voor VOSP Staf De Smedt) kregen een herdenkingpenning uitgereikt.  

 
(Hiernaast nog enkele beelden van het gebeuren)     

Herdenking op de begraafplaats van  

VELTEM-BEISEM op zondag 28-10-2012 
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In Flanders Fields bloeien de klaprozen, rij aan rij. 

Wij willen dat ze blijven bloeien.  

Aangezien onze 11 november viering 2012 in het 

teken stond van de jeugd, hebben wij gezocht naar 

een manier om de Peizegemse jeugd bewust te 

maken van wat „den grooten oorlog’ betekend 

heeft en welke de gevolgen er van waren . 
 

Hoe leefde de soldaat aan het front ?  In de loopgraven ?   Hoe zag hun uitrusting eruit ? 
Hoe was hun verhouding met de kinderen achter het front en nog zoveel vragen meer… 
 

Wij zochten iemand die de antwoorden op deze vragen aan de kinderen kon vertellen op een manier die zowel 

boeiend als makkelijk te begrijpen was. Via het vredescentrum in Antwerpen zijn we terecht gekomen bij  Wim 

Chielens, huidig directeur van de kunstacademie te Poperinge. Hij werd geboren in de frontstreek en brengt 

met zijn interactief programma: “ de kijkkast van Kobe”, een les voor jongeren over het dagelijks leven tijdens 

WO1.  

 

 
Dit programma werd voorgesteld aan de directie van Ten Bos die ons onmiddellijk groen licht gaf.  
Het was onze bedoeling deze speciale les te laten doorgaan zo kort mogelijk vóór de verjaardag van de 
wapenstilstand van 11 november. 
Op donderdag 18 oktober, na de voormiddagspeeltijd, is deze speciale geschiedenisles doorgegaan. Bij het 
tonen van eenvoudige voorwerpen uit “Kobes kijkkast” nodigde Wim de leerlingen voortdurend uit om het 
antwoord te vinden op een aantal vragen, zodat ze actief betrokken werden bij dit verhaal. Hij liet hen zelf 
ontdekken hoe deze voorwerpen gebruikt werden aan het front . De kinderen luisterden aandachtig en bij elk 
object dat Wim hen toonde gingen iedere keer vele vingertjes omhoog. 
Het was duidelijk, de kinderen waren geboeid door het onderwerp en werkten actief mee.  
 

Op donderdag 18 oktober 2012 in gemeenteschool TEN BOS 
“DE KIJKKAST van KOBE ”  
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Na de les van Wim kwamen er twee imposante soldaten binnengemarcheerd in origineel tenue uit WO1 … 
Het werd even stil in de klas... 
Stefaan en Roger van de “Patrouilleurs” lieten de kinderen vragen stellen over hun kledij, materiaal, wapens, 
grote rugzak met brood, hun gasmaker  enz….  Waarop ze hen steeds het gepaste antwoord konden geven. 
Etenstijd maakte echter bruusk een einde aan de les.  
Spijtig, deze les mocht gerust wat langer hebben geduurd .  
 

Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem had deze opzet bedacht om de Peizegemse jeugd nog meer te betrek-
ken bij de herdenking van “Den Grooten Oorlog”. In deze oorlog sneuvelden namelijk zovele jonge jongens 
en meisjes “Voor God en Vaderland”. De gebeurtenissen van toen hebben immers een fundamentele in-
vloed gehad op onze maatschappij. De slachtoffers van deze en andere oorlogen verdienen dus zeker een 
waardige nagedachtenis. 
 
We veronderstellen dat wij met deze speciale geschiedenisles in ons opzet zijn geslaagd en danken de direc-
tie van Ten Bos voor de goede samenwerking. We verwachten dat dit voor herhaling vatbaar mag zijn.  
Onze speciale dank ook aan Stefaan en Roger die hiervoor op het werk een dag verlof moesten nemen.  
 

We hopen dat ook “In Peizegem Fields” de klaprozen verder zullen blijven bloeien, rij aan rij… 
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Na een stevig ochtendontbijt in de zaal 

Libanon ging het in stoet naar het monu-

ment op de “stille weide” achter de kerk. 

De vlag op kop, gevolgd door de patrouil-

leurs in hun gebruikelijk tenue van 14-18, 

de kinderen, de notabelen en de sympathi-

santen, marcheerden we onder begelei-

ding van 2 politieagenten naar het monu-

ment.  

De 11 november-herdenking van de 

Vriendenkring Oud-Soldaten Peizegem 

stond dit jaar in het teken van de jongeren. Nadat  het “Il Silencio” was gespeeld werd het muisstil en hoorden we alleen nog de beve-

len van de vaandeldrager die zijn mannen hun dril deed uitvoeren. Dat militaire optreden geeft altijd een speciaal karakter aan deze 

viering.   

“67 jaar vrede sinds de tweede wereldoorlog is iets dat we moeten koesteren”. “98 jaar na het begin van de  eerste wereldoorlog is het 

nog steeds belangrijk om ook onze jonge mensen eraan te herinneren dat de vrede nog steeds geen verworvenheid is, maar slechts heel 

moeizaam tot stand is gekomen. In veel landen is er nog steeds geen vrede...”.  Dit was de teneur van de gelegenheidstoespraken van 

VOSP-voorzitter Jos Saerens en schepen David De Valck tijdens deze ingetogen plechtigheid  rond het onlangs verfraaide vredesmo- 

nument met de graven van de Peizegemse gesneuvelden uit de 

twee wereldoorlogen. Hun namen werden nog eens in herinne-

ring gebracht door Willy Albrecht. Leerlinge Birte uit het 6e 

studiejaar in Ten Bos las met veel bravoure de Nederlandse 

vertaling voor van het bekende gedicht van John Mcray: In 

Flanders Fields”. Zij kreeg een spontaan applaus van de talrij-

ke aanwezigen die naar “de stille weide” waren gekomen om 

deze herdenking bij te wonen. Nadat de kinderen de bloemen 

op de graven hadden gelegd werd de huldiging beëindigd met 

het spelen van “The Last Post” door “de Vedett‟n”. 

De Patrouilleurs gaven aan de deelnemende kinderen nog een   

cadeautje mee, ons aangeboden door het gemeentebestuur. 

 

 Graag had de Vriendenkring Oud-Soldaten Peizegem deze vredesboodschap ook laten horen in de mis van die dag maar onze pastoor 

oordeelde er anders over.  

Na de plechtigheid volgde het al even traditionele loopgraven tochtje langs de leden caféhouders. Om 14u30 was iedereen echter aan-

wezig in Ons Parochiehuis voor het aperitief en een lekker viergangen menu. Tot laat in de avond speelden De Vedett‟n  hun enthousi-

aste muziek en werd er nog een “danske geplaceerd” door de onvermoeibaren…  

Nog een speciaal dankwoordje voor de medewerking van het gemeentebestuur, Schepen David De Valck, de leerkrachten en leerlin-
gen van Ten Bos en “De Patrouilleurs” die door hun optreden het hele gebeuren weeral een bijzonder karakter hebben gegeven.  

Nadat de “poppies” waren opgespeld marcheerden we richting monument. 

Birte: “In Flanders Fields” 

Een beeld tijdens de plechtigheid  aan het onlangs verfraaide vredesmonument voor de Peizegemse gesneuvelden. 

De kinderen van Ten Bos leggen de bloemen neer op de graven. 

11 NOVEMBER-HERDENKING 2012 

Schepen David De Valck : “Vrede” 
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Willy herinnert nog eens de namen van de Peizegemse gesneuvelden en overleden leden van VOSP 
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