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Wat voorafging aan het ontstaan. 

 

In de jaren negentig van de vorige 

eeuw werden door enkele vrienden 

van onze huidige vereniging vlieg-

meetings en opendeurdagen van het 

leger in binnen- en buitenland druk 

bezocht. In 1994, tijdens de herden-

king van 50 jaar landing in Normandië 

werd er zelfs een Normandië-comité 

opgericht. Een driedaags bezoek werd 

georganiseerd met o.a. plechtigheden 

in Arromanches, Pointe-Du-Hoc, 

U.S.A. begraafplaats St. Laurent, 

Sainte-Mére-Eglise, de musea van 

Saint-Lo, Porte en Bessin, Caen.  

Hiernaast vlnr: Clément De Baerdemaeker, 

Willy Albrecht, Marc De Baerdemaeker, 

Ghislain Cooremans, Frans Parijs en  

François De Baerdemaeker.  

Het ontstaan van de Vriendenkring Oud-Soldaten Peizegem (VOSP) dateert van  de novem-

berdagen van 2001. De eerste leden waren lid van de Kring Oud-Soldaten Merchtem maar 

voelden zich er minder thuis. Op 11 november 2001, na de ceremonie in Merchtem namen 

Daniël Beerens, luchtmacht-adjudant en beroepsmilitair op rust, en enkele oud-miliciens het 

initiatief tot het oprichten van een Kring Oud-Soldaten Peizegem. 

Grondleggers van de vereniging waren dus ontegensprekelijk liefhebbers van militaire aan-

gelegenheden, oud-gedienden, waaronder het merendeel ex-miliciens.  

De stichtende ploeg: 
Beerens Daniël, Bessems Gust, Cooremans Ghislain, Cooremans Roger, De Baerdemaecker 

François, De Smedt Gustaaf, Parijs Frans, Saerens Jos, Van Assche Roger, Van Puymbroeck 

Willy, Van Ransbeeck Remy, Wijns Louis. 

Tijdens de periode 2001 tot 2005 werden heel wat activiteiten georganiseerd. Centraal stond 

de 11 november herdenking met maaltijd en bezoeken aan Gaasbeek, Breendonk, het leger-

museum, boswandelingen… 

 

De oprichting van de VOSP gebeurde pas officieel in 2006. Het regionale weekblad Klakson 

formuleerde het zo: 

“ Ontsproten uit een “historisch aangekweekte mentaliteit”, zoals sommigen beweren, heeft 

Peizegem niet aan de drang kunnen weerstaan zijn eigen vriendenkring van oud-soldaten op 

te richten. Sedert 2003 wordt er door de Peizegemse oud-soldaten, na de 11 novembermis, 

optocht,  neerlegging van de kransen op de graven van de gesneuvelden en na de receptie 

aangeboden door het gemeentebestuur, lustig getafeld.” 

De doelstelling van de VOSP werd nog eens klaar geformuleerd op deze manier:  

“Het organiseren van herdenkingen, van gezellige samenkomsten en het verstrekken van in-

lichtingen. Het moet een vereniging zijn van mensen waar collegialiteit en vriendschap cen-

traal staan: samen naar herdenkingen, samen feesten, samen op stap naar onze militaire be-

stemmingen van vroeger en nu.” 
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2006 startte op 26 januari met een nieuwjaarsreceptie in Café Taxi. In de tent van Willy Van 

Puymbroeck werden champagne en hapjes aangeboden door “milde schenkers”. In februari  nam 

de VOSP contact met het gemeentebestuur i.v.m. een opknapbeurt van de graven van de Peize-

gemse gesneuvelden en het graf van Lt. De Winde in Westrozebeke.  En… de eerste In ‘t Vizier  

Bezoek aan het legermuseum in Brussel 

2006 

In de eerste Vizier: verslag bezoek Gaasbeek, Breen-

donk en legermuseum en ook een artikel van Erwin 

Vermeir over Het Hof Ten Houte. 

Een deugddoend drankje na de  

schietsessie in Merchtem ! 

Hieronder: bezoek aan kasteel van Gaasbeek 
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In 2006 brachten we een bezoek aan het fort van Br-

eendonk. Daarna trokken we naar Londerzeel voor 

een stevige maaltijd. 

2006 

Na een bezoek aan het fort van Breendonk in mei deden we in september een busuitstap met 

gemeentebus naar Brussel en omstreken met bezoek aan het Nationaal Legermuseum, brou-

werij De Cam en proeverij van streekbieren en gerechten. We bezochten ook het kasteel van 

Gaasbeek. In mei hadden we onze petanque-avond in de Blockskes. 

Hieronder:  

11 novemberherdenking met 

bloemenneerlegging op het 

vroegere kerkhof. 

Wie ligt er het dichtst bij de cochonnette ? 

Onder het toeziend oog van Marc wordt er 

nauwkeurig gemeten. 
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Met de theatervoorstel-

ling van Nathan Ramet 

in 2007 en “Thobias 

Schiff 160275” in 2008  

kreeg de Joodse Holo-

caust een gezicht voor 

het talrijk opgekomen 

publiek . 

De VOSP bezocht ook 

het concentratiekamp 

van Birkenau in 2007 

(foto rechtsonder) en 

Auschwitz in 2009 (foto 

linksonder) .  

2007 

De voorstelling “Thobias Schiff - Häftling 160275” vond plaats in De Pit in samenwerking met Buggenhout. 
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In 2008 krijgt 

de VOSP haar 

eigen vlag, ge-

schonken door 

Mario Vande-

velde. Het is 

een ontwerp 

van meester 

Keirens. 

Pastoor Deken 

Jan Lagae is zo 

vriendelijk om 

de vlag in te 

wijden. 

De Nieuwjaarsreceptie eind januari is telkens opnieuw een gezellige bedoening.  

De broodjes en de cava smaken dan ook opperbest. 

Tijdens de petanque-wedstrijd in de Blockskes is het een en al concentratie.  

2008 
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Bezoek aan kazerne para-commando’s in Schaffen. Hier in de zaal waar de parachutes worden hersteld. 

Aan het treinmuseum in Maldegem staan we klaar voor  een ritje met de stoomtrein. 

Begin 2009 reikt 

Klakson de “Gouden 

Klakson 2008” uit 

aan de VOSP voor 

haar verdiensten ten 

voordele van de loka-

le gemeenschap. 

2009 

Bezoek aan Gent met boottocht op de binnenwateren. En dan zo’n verfrissende pint: zalig ! 
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2010 

Die rugzakken van vroeger waren een stuk zwaarder en onhandiger ! 

In de mess hier kan je lekker eten ! 

Edwig en André samen op stap in bekend gebied: para-commandopleiding Marche-Les-Dames 
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Op vraag van de VOSP wordt in 2010 het monument “Omgekeerd Geweer”, een ontwerp van 

Peizegemnaar Jef Cochez, ingehuldigd met steun van de gemeenteraad. Leden van de VOSP 

zullen “een oogje in het zeil houden” om vandalisme of ander misbruik te signaleren. 

In 2010 in De Pit in 

Buggenhout is het de 

beurt aan André Van 

Baelen, erelid van 

VOSP, om uit eigen 

ervaring als officier  

tijdens de onlusten in 

Congo te vertellen 

over de “Evacuatie 

uit Congo in 1964”, 

een bewogen periode 

uit onze Belgische 

geschiedenis.  

2010 

De Peizegemse gesneuvelden van WOI en WOII: 

v.l.n.r.: Boeykens, Cornelis, De Maeyer, Heyvaert, Leemans, Lombaert,  

Thomas, Luypaert, Van den Broeck, Vrijders 

Met dit monument krijgen zij een gepaste aanwezigheid  

op de Stille Weide en in onze gedachten. 



 11 2011 

Groepsfoto voor een afgedankt F-16 gevechtsvliegtuig in Kleine Brogel. 

Fietszoektocht: even pauzeren vooraleer de straat over te steken. Veiligheid ! 

Op wandel naar een volgende militaire bezienswaardigheid in de kazerne van Beauvechain 
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2010 
Dank zij het opzoekingswerk 

van Willy Albrecht en andere 

VOSP-leden krijgt de familie 

Vincke uit Buggenhout, die 

tijdens de oorlog Joodse kin-

deren verborg, het ereteken 

“Rechtvaardige der volkeren” 

in 2011 toegekend door de 

staat Israël. 

2011 

Het bestuur in 2011: 

Gustaaf, Willy A, Willy V.P, Louis, Frans, Jos, August, Julien en Ghislain 

Geleid bezoek 

aan de  

plantentuin  

In Meise. 



 13 
2012 

Na de fietstocht moet de winnaar deze fles in een keer uitdrinken  ! 

11 novemberherdenking met bloemenneerlegging op de graven van de gesneuvelden. 

Weer met meer dan 100 aan tafel tijdens het ledenfeest in Ons Parochiehuis. 



 14 
2012 

In 2012 brengen 

we een bezoek 

aan het oplei-

dingscentrum 

voor  

Onderofficieren 

in Saffraanberg.  

In Zeebrugge 

krijgen we een 

zicht op de haven 

en de onderhouds

-werkzaamheden 

van onze mijnen-

jagers. We maken 

ook een rondvaart 

met een mijnen-

veger door de 

marine haven. 

Vervolgens be-

zoeken we de 

mijnenveger 

Louise-Marie. 

Een uitzonderlij-

ke belevenis. 

In Grimbergen bezoeken we de  

traditionele ambachten. Hier zicht  

op de oude watermolen. 



 15 
2013 

Even uitbla-

zen tijdens 

het bezoek 

aan het 

vliegtuig-

museum in 

Brussel.  

Eind augustus wordt  in samenwerking met 

de vereniging van de Patrouilleurs en de 2de 

Jagers Te Paard de gedenksteen voor  

Alfred Savoye plechtig onthuld.  

In 2013 wordt de DVD “Peizegem vroeger” uitge-

bracht door Patrick Bogemans en Hubert De Ridder. 

De VOSP zorgt voor de verkoop ervan en kan zo zijn 

bankrekening wat aandikken. 

Hier onder: aandachtige toehoorders tijdens het  

geleid bezoek aan de Militaire School in Brussel. 

Alfred Savoye was een 17-jarige Waalse soldaat die 

als een van de eerste Belgische soldaten uit WOI 

sneuvelde aan de Koutermolen.  



 16 
2014 

In Leopoldsburg krijgen we uitleg over de opleiding van miliciens. 

Ook deze novemberherdenking gebeurt in aanwezigheid van schoolkinderen 

In Poelkapelle bezoeken we de ontmijningsdienst DOVO en enkele 

gedenkstenen van Peizegemse soldaten die in deze omgeving sneuvel-

den tijdens WO I. 
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Hoogtepunt van 2014 was zeker de tentoonstelling rond de oorlog 1914-1918 met speciale 

aandacht voor de onderwaterzetting van de IJzer vlakte waar Benoit Ballon, geboren en geto-

gen in Peizegem, een belangrijke heldenrol speelde. De avond voor de opening werd ingezet 

met een woordje van burgemeester Eddie De Block en voorzitter Jos Saerens in Ons Paro-

chiehuis. Dan volgde een boeiende uiteenzetting van Miel De Cock over wat er voorafging 

aan de onderwaterzetting van de Ijzervlakte.. 

De ingang van de tentoonstelling was  

met zandzakjes afgezet. Ze stonden 

symbool voor de loopgraven van de 

eerste Wereldoorlog. 

Reeks tekeningen en teksten ivm WOI 
door kinderen van school Ten Bos

33

Kunstenaar Marc Verdoodt heeft tientallen miniaturen 

gemaakt van voertuigen uit WO I. Benoit Ballon, held uit WOI was promi-

nent aanwezig op de tentoonstelling . 

2014 



 18 
2015 

De kazernes van Marche 

en Flawinne zijn bekend 

omwille van hun opleidin-

gen tot paracommando. 

We krijgen een bevoor-

recht bezoek dank zij de 

tussenkomst van Brigade 

Generaal BD  André Van 

Baelen, lid van VOSP. 



 19 
2015 

In de buik van de Kemmelberg 

werd na WO2 een geheime  

NATO oorlogsschuilplaats inge-

richt in volle “koude oorlogs-

tijd”. Deze ondergrondse bunker 

werd echter nooit gebruikt. 

Vanuit Diksmuide varen we de 

IJzer af langs de slagvelden van 

WO1. De dames grijpen de kans 

om wat bij te praten. Over die 

oorlog, zeker ? Wat denk je ? 

Ook belangrijk bij de organisatie van een uitstap: een lekkere lunch tegen een schappelijke prijs. 



 20 
2016 

Bezoek aan het nieuwe Dossin museum van de Holocaust in Mechelen. 

Wandeling met gids in het Kravaalbos in Mazenzele. 

Jenny, Stanske en 

Greta bedienen de 

BBQ. En ja, Jenny 

mag toch ook al 

eens proeven, ze-

ker ! 



 21 
2016 

“Jean Cock” ,  

fiere ex-para com-

mando en trouwe 

aanwezige op onze 

activiteiten. Hier op 

de 11 november  

herdenking van 

2016. 

Al verschillende jaren krijgen we ook de medewerking van de kinderen van school Ten Bos. 

Het ledenfeest is, naast de herdenking, het moment waarop  

vele leden elkaar ontmoeten aan een rijkelijke tafel. 



 22 
2016 

Klaar voor 

de afdaling 

in de  

mijn van 

Blégny. 

Met aan-

gepaste 

hoofd-

deksel  

zodat we 

tegen een 

stootje 

kunnen  ! 

Na een tocht 

met de bus be-

reiken we het 

mijnmuseum 

Blégny  

in de  

provincie 

Luik.  

Even uitblazen op het kerkhof  Henry Chapelle waar duizenden Amerikaanse  gesneuvelden 

 van de slag om de Ardennen van 1944-1945 begraven liggen. 
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Burcht is een van de belangrijkste  kazernes van België. Die mag dan ook niet  

ontbreken op onze bezoeklijst. 

2016 

Onze eerste quiz op basis van de formule Rudy Van Gucht is meteen een groot succes.  

Elk komend jaar 

zal Rudy een quiz 

vol verrassende en 

ludieke wendingen 

voorstellen. 



 24 2017 

Miel De Cock vertelt op 10 november over een speciaal 

aspect van de oorlog 1914-1918. In 2017 gaat het over  

Passendaele en de oorlog onder de grond. 

11 november begint ook in 2017 

met de traditionele saucissen. Na 

een stevig ontbijt gaat het in stoet 

naar de Stille Weide waar de 11 

novemberherdenking zal plaats 

vinden. 

Later op het ledenfeest: de gezellige babbel bij een frisse pint 



 25 
2017 

Vliegtuigmeeting Beauvechain: even pauzeren voor dit drietal 

Melsbroek: 

bezoek aan 

de 15e 

Wing. Onze 

leden mogen 

even het 

vliegtuig in 

om te weten 

hoe dat  

voelt. 

Het duo Cabour in de rol van verpleegster en de gewonde soldaat tijdens de 

eerste wereldoorlog. Zo kunnen de leerlingen van school Ten Bos op een 

levendige manier zien hoe het er aan toeging. Elke twee jaar wil de VOSP 

een dergelijke “levendige” les aanbieden aan Ten Bos. 



 26 
2017 

Controlepost en 

verfrissingspost 

en dan weer verder 

naar de volgende 

opdracht. Ook de 

kinderen zijn mee 

van de partij. 

In Hofstade brengen 

we een bezoek aan het 

Sportimonium, een 

museum voor oude 

sporten en recreatie. 



 27 
2017 

In Ouwerkerke in Zeeland 

bezoeken we het  

Watersnoodmuseum dat de 

overstromingen van 1953 

in Nederland en België in 

woord en beeld brengt.  

Deze overstromingen 

maakten meer dan 1500  

slachtoffers.   

‘s Middags is er een heer-

lijke mosselmaaltijd voor-

zien in Zierikzee.  

Komaan, Etienne, schenkt 

de glazen nog eens vol ! 

Na de middag 

rijdt onze bus 

via een bezoek 

aan de Delta-

werken naar 

het Veer waar 

we de stad be-

zoeken en een 

kleine rond-

vaart maken 

op het meer.   



 28 
2018 

Nabij Ieper ligt het veld met de 600 000 beelden, één voor elk van het aantal soldaten dat 

stierf  tijdens de eerste wereldoorlog in België. 

De gids geeft ons uitleg over hoe die oorlog verliep en de rol die Ieper daarin speelde. 



 29 
2018 

Tijdens de plechtige 

inhuldiging van de 

nieuwe straat  schetst  

Willy Albrecht de 

oorlogsjaren van  

François Beuckelaers, 

de oorlogsheld uit 

WO2 naar wie de 

nieuwe straat wordt 

genoemd. Hubert De 

Ridder zal hetzelfde 

doen voor de Benoit 

Ballonstraat. 

De kinderen en 

andere familie-

leden van  

Benoit Ballon 

waren aanwezig 

op de plechtig-

heid. 

Ook de kinderen en 

familieleden van 

François Beuckelaers 

waren aanwezig voor 

dit belangrijk eerbe-

toon aan hun echtge-

noot, vader of groot-

vader. 



 30 
2018 

Ghislain Cooremans was de initiatief-

nemer. Maanden voorbereiding ging 

eraan vooraf. Op 11 november 2018, 

precies 100 jaar na de ondertekening 

van de wapenstilstand in Compiègne 

speelde de VOSP deze gebeurtenis na 

op het statieplein in Peizegem.  

Meer dan 300 toeschouwers zagen de aankomst 

van het treintje, de delegatie van geallieerden en 

van de Duitsers en dat alles  begeleid door bevlag-

de dragonders. 

Het Peizegemse koor 

Cum Decore zorgde 

samen met Music  

Time Peizegem voor 

de gepaste muzikale 

omlijsting. 



 31 
2019 

Op 10 november deed historicus 

Frank Seberechts de motivatie en 

daden van de Oostfronters van 

WO2 uit de doeken.  Meer dan 

100 geïnteresseerden kwamen 

luisteren naar deze uiteenzetting 

over een controversieel aspect 

van onze geschiedenis. 

De fietstocht op deze 

heetste dag van het jaar 

en de daarop volgende  

BBQ kon zich verheu-

gen in een ruim aantal 

deelnemers. 

Ook deze zoektocht 

werd uitgestippeld door 

Rudy Sergoynne.   

Opnieuw ontdekten we 

zo een aantal beziens-

waardigheden in onze 

omgeving. 

“Sag mir wo die Blumen 

sind” zong Hubert De Ridder 

op de 11 novemberherden-

king van 2019 tijdens de tra-

ditionele neerlegging van de 

bloemen als eerbetoon aan de 

gesneuvelden van beide we-

reldoorlogen. Lien Casier, 

schepen voor Peizegem, leg-

de uit hoe beginnende bran-

den kunnen geblust worden 

met kleine emmertjes voor-

aleer ze groter onheil worden.   



 32 
2019 

 Dan deden we een rondvaart in de indrukwekkende haven van Antwerpen. Ten slotte brachten 

we een bezoek aan het Liefkensfort.                

Met zo’n 60 deelnemers trokken we per bus naar Antwerpen. Eerste bezoek: Red Star museum. 

Hieronder: ook de dames hadden er zin in.   



 33 
2020 

Nieuwjaarsreceptie 2020: de nieuwe lidkaart, de nieuwe Vizier… het Coronavirus is nog ver... 

Kan onze quiz 2020 nog 

doorgaan ? Ja, met meer 

dan 40 ploegen wordt 

het opnieuw een groot 

succes. Maar het is wel 

op de valreep, want en-

kele dagen nadien, vanaf 

14 maart 2020 blokkeert 

het Covid-19 virus de 

hele samenleving.  

Op 11 november  

is er slechts 

ruimte voor een 

sobere bloemen-

neerlegging op 

de Stille Weide 

en op de Kouter,  

zonder publiek. 

En er is ook 

geen leden-

feest... 



 34 
2021 

September 2021: een kortstondige luwte in de coronastorm laat ons toe om  een fiets-

zoektocht en BBQ te organiseren.  



 35 

De veiligheidscontrole aan 

de ingang tijdens het leden-

feest verliep volgens de op-

gelegde normen 

Alleen wie een Coronapas 

had (officieel CST– Covid 

Safe Ticket), mocht binnen. 

Zo beschermen we iedereen  

maximaal tegen covidbe-

smetting.  

Gelukkig maakte niemand 

bezwaar tegen deze gang van 

zaken en verliep alles heel 

rustig. 

Ja, wat voelt 

dat goed, die 

traditionele ge-

zelligheid on-

der bekenden 

bij een stevig 

ontbijt met  

saucissen ! 

Ook een dele-

gatie van Music 

Time Peizegem 

zit mee aan ta-

fel want zij 

brengen deze 

keer een uitge-

breider concert 

op de Stille 

Weide. 

2021 



 36 
2021 

Op  weg naar de Stille 

Weide met de VOSP 

vlag voorop, de kin-

deren van Ten Bos 

erachter en verderop 

een aantal leden en 

sympathisanten. 

MTP ondersteunt de 11 

november-herdenking 

met 6 ingetogen muziek-

stukken: 

Il Silencio, Last Post, 

Highland Cathedral, 

Amazing Grace, You 

Raise Me Up en Te Vel-

de. De aanwezigen zijn 

onder de indruk van de 

hele ceremonie.  

Ook dit keer 

zijn de kinde-

ren van Ten 

Bos actief 

aanwezig. Ze 

lezen stukjes 

tekst voor die  

de herdenking 

een extra duw 

van  respect 

voor het ver-

leden en hoop 

voor de toe-

komst geeft. 



 37 
2021 

Naast VOSP-voorzitter 

Jos Saerens doet ook 

Lien Casier, schepen 

van Peizegem, een op-

roep tot vrede, respect 

voor het verleden en 

hoop in deze moeilijke 

tijden. 

Volgt dan de traditionele 

bloemenneerlegging door 

kinderen van school Ten 

Bos en de militaire groet 

van enkele oud-soldaten 

als eerbetoon aan de  

gesneuvelden van alle 

oorlogen. 

Ook deze keer zijn 

de kinderen van de 

school Ten Bosch 

van de partij.  

De VOSP wil ze 

graag blijven be-

trekken bij deze 

herdenking zodat 

de toekomstige ge-

neraties beseffen 

hoe afschuwelijk 

een oorlog is en 

hoe belangrijk het 

is om de vrede te  

bewaren.  



 38 
2021 

Eindelijk kunnen we de leden 

opnieuw ontvangen op een leden-

feest, zij het met een aantal be-

perkingen.  

Toch ontbreken heel wat leden 

als gevolg van de coronapande-

mie.  En ook DJ Bolcom heeft 

moeten afhaken wegens co-

ronabesmetting. 

Gelukkig is er nog Gunther De 

Clerck. Aan muziek zal het dus 

niet ontbreken. 

 Hij heeft zelfs een gogo-girl 

meegenomen om voor ambiance 

te zorgen... 



 39 
2021 

In die twintig jaar dat onze vereniging bestaat werden heel wat “jaarlijkse” activiteiten georganiseerd 

zoals het ledenfeest, de 11 novemberherdenking, BBQ, fietszoektocht, uitstappen met of zonder part-

ner, de quizzen… Gezelligheid en vriendschap waren daarbij altijd troef. 

 

Daarnaast werden ook “speciale” activiteiten georganiseerd. Zo probeerden we de lokale basisschool te 

steunen met enkele “levendige historische” lessen, konden we ervoor zorgen dat ook Peizegem zijn 

aangepast monument kreeg op de Stille Weide, ijverden we ervoor dat Benoit Ballon en François 

Beuckelaers vereerd werden met een straatnaam in Peizegem, spanden we ons in om de Vincke familie 

uit Buggenhout te laten eren door de staat Israël en werkten we mee aan het realiseren van de gedenk-

steen voor Alfred Savoy aan de koutermolen. 

 

Maar zeker de twee belangrijkste realisaties waren enerzijds de tentoonstelling 2014 over de oorlog 

1914-1918 en anderzijds het re-enactment  van de wapenstilstand 1918 van Compiègne in 2018 op het 

statieplein in Peizegem. 

 

Voor al deze activiteiten konden we rekenen op heel wat van onze leden die een deel van hun vrije tijd 

besteedden aan de VOSP, waarvoor onze dank. Een speciaal dankwoordje is er voor Jean-Paul Van der 

Elst voor de vele foto’s die hij ter beschikking stelde. We danken ook de gemeente Merchtem voor 

haar financiële en morele steun, evenals de talrijke sponsors die ons altijd vele en mooie prijzen be-

zorgden en zo meehielpen aan het groot succes van onze quizzen.  

Hopelijk kunnen we de coronapandemie eindelijk in 2022 achter ons laten en ons weer volop focussen 

op onze missie:  

het verleden respecteren, genieten van het heden,  

en meebouwen aan de toekomst van onze gemeenschap. 

Al heel vlug na de bescheiden start kon de VOSP uitpakken met een aantal opmerkelijke initiatieven 

waarmee ze een stevige plaats veroverde in het verenigingsleven van ons dorp. Bleven de initatieven 

eerst nog beperkt tot activiteiten voor de leden, dan werden sommige vrij snel open gesteld voor de part-

ners van de leden. Later konden ook anderen genieten van onze initiatieven zodat onze activiteiten een 

ruimere weerklank kregen en vermeld werden in tijdschriften, op radio, op Ring TV enz...  

Beste VOSP’ers, 

 

Alvast onze beste wensen voor 2022. Voorspoed en geluk en hopelijk geraken we dit jaar van de  

kommer en kwel af, die ons nu al twee jaar teistert. Dat het anders kan en anders geweest is, bewijst de-

ze jubileum editie van onze “In ‘T VIZIER”. Deze terugblik, grotendeels in chronologisch opvolgende 

foto’s, geeft een weliswaar zeer beperkt overzicht van de VOSP-activiteiten van de voorbije 20 jaar. 

 

Wanneer u deze jubileum uitgave doorneemt zult u waarschijnlijk met genoegen terugdenken aan de ve-

le interessante en aangename dagen en avonden die we samen organiseerden. U zult ook opmerken dat 

weinigen er jonger zijn op geworden en dat sommige van onze leden ons helaas reeds ontvallen zijn. 

WOORD VAN DE VOORZITTER 

Wil je nog veel meer over onze activiteiten bekijken ? Kijk dan op www.VOSP.be 
Hubert geeft daar een uitgebreid overzicht van al onze activiteiten tot heden met honderden foto’s, 

commentaar, nuttige informatie en plezierige filmpjes. 

Jos 
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