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Inleiding
Beste stapper,
Beste lezer,
Vooraleer dit ongelofelijk avontuur van start kan gaan, geven we toch graag een beetje uitleg vooraf
over deze staptocht en het gehele project. ‘We Will Remember Them’ is een vierjarig project van vzw
De Loods en vzw De Korf dat mogelijk werd gemaakt dankzij de steun van Rotary Groeninghe Kortrijk
en het Militair Commando van de Provincie West-Vlaanderen. Het centrale thema van het project is
de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog en het voornaamste doel is alle kinderen, jongeren en
gezinnen die door beide organisaties begeleid worden zoveel mogelijk kansen te bieden. De kans om
elkaar en zichzelf beter te leren kennen, de kans om nieuwe talenten te ontdekken en te ontwikkelen,
de kans om unieke ervaringen op te doen en de kans om te proeven van en te experimenteren met
allerlei vormen van kunst, cultuur, multimedia. Dit doen we door tal van activiteiten te organiseren:
creatieve, sportieve en uitdagende activiteiten. Zo vonden er in 2016 reeds heel wat workshops plaats
waarbij jullie maar ook andere kinderen, jongeren en ouders konden experimenteren met muziek,
theater, fotografie, beeldende kunst, spel, enz. Dit zal ook verdergezet worden in het najaar van 2016
en in 2017.
Daarnaast staan er ook twee staptochten op het programma langs de frontlijn. De eerste staptocht,
waaraan jullie vandaag zullen starten, loopt van Nieuwpoort t.e.m. Ploegsteert langs het Belgische
Front. Deze staptocht is uitstuitend voor jullie, jongeren tussen tien en veertien jaar, en zal
plaatsvinden van 22 augustus t.e.m. 25 augustus. Onderweg zullen jullie tal van leuke activiteiten
voorgeschoteld krijgen en moeten jullie ook aan de slag met de camera’s, micro’s en tablets waarmee
jullie de afgelopen maanden hebben leren werken bij Radio Quindo.
Om jullie wat op weg te helpen en een hart onder de riem te steken tijdens deze unieke onderneming
zal actrice Maaike Cafmeyer als meter van het project jullie alvast uitzwaaien in Nieuwpoort en
wachten jullie ook nog enkele onverwachte leuke bezoekjes onderweg.

Tot slot wensen we jullie nog veel goede moed en uiteraard ook veel stapplezier!

Het We Will Remember Them – Team
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1. KLEDIJLIJST
1.1 De Rugzak
Iedereen krijgt een kleine rugzak in bruikleen. Deze rugzak hou je steeds bij je ook tijdens het stappen.
In deze rugzak moeten volgende zaken zitten:
-

Lunchpakket
(de 1e dag van de groep of van thuis en de 2e, 3e en 4e dag van het gastgezin)
Reservekledij in een plastiek zak (1 paar kousen, ondergoed, 1 T – shirt en 1 broek)
Regenvest of K – way
Je draaiboek (dit boekje) en een balpen
Je pet

Voor de rugzak heb je vooraf ook een waarborg betaald met het sponsorgeld dat je zelf verzameld
hebt tijdens de voorbereidende namiddagen. Wanneer je zorg draagt voor je rugzak en deze na vier
dagen onbeschadigd kan teruggeven, zal je ook 5 euro van deze waarborg terugkrijgen. Het overige
sponsorgeld zullen de begeleiders gebruiken om je tijdens de staptocht te trakteren op een hapje en
een drankje.
Zorg er tot slot ook voor dat je rugzak voorzien is van een duidelijk merkteken (een gekleurd lint, een
sleutelhanger, een ...), waardoor je jouw rugzak gemakkelijk kan herkennen en terugvinden.

1.2 De Grote bagage
Naast je rugzak moet je ook een grote rugzak of een grote valies met al je andere bagage maken die
Guy en Bruno zullen meenemen tijdens de staptocht. Deze rugzak/valies moet uiterlijk zondagavond
21 augustus 2016 om 18u00 klaar staan:
-

voor de jongeren van De Korf : ..............................
voor de jongeren van De Loods : in de grote zaal.

Wat moet er allemaal mee in je grote rugzak/valies:
-

slaapzak
4 T-shirts
2 korte broeken en 2 lange broeken
4 slips / onderbroeken/ boxershorts
5 paar degelijke (wollen) kousen
1 trui
1 pyjama
toiletgerief
(kam, (douche)zeep, tandpasta, tandenborstel, bekertje, 2 handdoeken, 4 washandjes en
een plastiek zakje (om je natte spullen in te steken)

Volgende zaken geef je bij het vertrek af aan de logistieke ondersteuning (Guy & Bruno):
-

identiteitskaart of KidsID
medicatie (en een overzicht met de tijdstippen en de dosissen of in een medicatieplanner)

Wat heb je niet nodig : schminkgerief, beautycase, radio, TV, huisdieren, ...
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2. Algemene afspraken
Ook tijdens de staptocht gelden dezelfde algemene afspraken zoals in De Korf en in De Loods:
-

We hebben altijd respect voor elkaar
We dragen zorg voor onze persoonlijke hygiëne
Alcohol, drugs en roken zijn ten strengste verboden
We gebruiken onze gsm enkel wanneer dit door de begeleiding toegelaten wordt en enkel op
vrije momenten

3. Logistieke Ondersteuning
Tijdens de staptocht zullen Guy en Bruno van De Loods steeds in de buurt zijn met hun gele camionette.
Zij zorgen namelijk voor de logistieke ondersteuning. Dit betekent dat zij tal van zaken zullen
meehebben voor noodgevallen, dat zij er ook zullen voor zorgen dat de gemaakte afspraken correct
verlopen en dat zij altijd standby zullen zijn voor eventuele problemen.
Een overzicht:
-

Tienuurtje en vieruurtje
EHBO – koffer
Alle telefoonnummers en een overzicht van alle gemaakte afspraken
Het materiaal van de werkgroep ateliers
Info over de planning en het programma
Een babbelbox
Laptop, camera, verlengsnoer, externe harde schijf, materiaal voor de huldiging, statief,
multimediabox met tablets, camera’s, go pro, micro, ….
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4. Mijn stappersboek
N°
DU REGISTRE MATRICULE

Feuillet matricule et de punitions
(1) Du nommé
Père

Visage

Mère

Teint

Statut et

Né à

signalement, Nom

Province de

des père et mère,
date et lieu de

Inclinaison
Front Hauteur

Le

naissance, dernière

Dernière residence à

résidence,

Province de

Largeur
Yeux
Base

signalement.

Nez

Hauteur
Forme

Largeur
Taille d’un metre

millimetres.

Profession antérieure

Bouche
Lévres
Menton
Cheveux
Soureils
Signes particuliers
Etat – Civil

Le
Entrée au corps.

milicien de

2016 incorporé au
(province), de
Le

Relation des

comme
(canton) commune de
en

service actif

services
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4.1 Dag 1: DE ONDERWATERZETTING

Datum: Maandag 22 augustus 2016
Traject: Nieuwpoort – Diksmuide (21,5 km)
Thema: De Onderwaterzetting

Wachtpost bij het ondergelopen landschap in Oud-Stuivekenskerke (foto : ten vroegste 1915)
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4.1.1

Route van de dag

Nieuwpoort – Diksmuide: 21,5 km
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4.1.2

Dagprogramma

Dagverantwoordelijken:

Jens (dagverloop) & Greet (opnames)

Vertrekplaats: Het monument van Koning Albert I te Nieuwpoort
07u30:

Vertrek vanuit De Korf

07u45:

vertrek vanuit De Loods

08u45:

iedereen aanwezig

09u00:

Startceremonie in aanwezigheid van diverse prominenten, genodigden, ouders,
geïnteresseerden, pers en bovenal Maaike Cafmeyer de meter van het project.

Startceremonie:
-

Verwelkoming en inleiding door Guy en Bruno van vzw De Loods
Woordje van Maaike Cafmeyer als meter van het project
Woordje van Rotary Kortrijk als sponsor van het project
Woordje van de jongeren zelf
Voorstelling symbool van de dag en toelichting door Bruno
Voordracht ‘In Flanders Fields’ (John McCrae) door een jongere
Zending van de stappers met afscheid en gelukwensen
Eerste stappen samen met Maaike Cafmeyer

Symbool van de dag: de onderwaterzetting

gestileerde watervlakte onder een dreigende grijze achtergrond
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Historische feiten van de dag :
- 1915 :
Tussen 06u30 en 08u00 komen een 20-tal bommen af op Poperinge, rond 10u00 een 8-tal en
om 17u30 's avonds nog 4. Veel bommen1 vallen in de buurt van het station. Een bom komt echter
terecht in de tuin van het hospitaal St.-Elisabeth, dicht bij de achtergevel. De bedlegerige zieken en
gekwetsten zijn door de verpleegsters naar elders gebracht. Zij, die nog te been zijn, zijn bij de overige
diensten gebleven.
- 1917 :
Precies om 04.45 Hr 's morgens lanceren Britse troepen een gecombineerde tank- en
infanterieaanval2 op de Duitse stellingen op de strategisch belangrijke Hill 35, nabij St.- Juliaan
(Langemark). De Duitsers willen kost wat kost hun prima uitzicht vanaf deze heuvel behouden en
verdedigen hem dan ook fel met mitrailleurvuur. Toch slagen de Britten er al snel in om met hun twee
per twee opererende tanks de vijandelijke voorposten te verdrijven. De bemanning van tank F.41 (Fray
Bentos)3 speelde een bijzondere rol : hun tank kwam vast te zitten en kon noch vooruit noch achteruit,
maar beschikte wel nog over al zijn vuurkracht. Vier dagen lang houdt de bemanning het uit in de tank
en slaat iedere vijandelijk aanval af. Even krijgen ze zelfs te kampen met vuur uit de eigen rangen!
Tijdens de nacht van de vierde dag slaagt de bemanning er in om de tank te verlaten en zonder
bijkomende verwondingen de eigen linies weer te bereiken.

1

het gaat hier over obussen, die door Duitse kanonnen afgevuurd werden.

2

infanterie = soldaten te voet. Waar komt de benaming "tank" vandaan?

3

Fray Bentos = merk van corned beef. Bemerk de ironie : vlees in blik - soldaten in de stalen tank!
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In Vlaanderens velden
“In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen
Tussen de kruisen, rij aan rij
die onze plek aangeven; en in de lucht
vliegen leeuweriken, nog steeds dapper zingend
ook al hoor je ze nauwelijks te midden van het kanongebulder aan de grond.
Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden
leefden we nog, voelden de dauw, zagen de zon ondergaan
beminden en werden bemind en nu liggen we
in Vlaanderens velden
Neem ons gevecht met de vijand weer op:
Tot u gooien wij, met falende hand
de toorts; aan u om haar hoog te houden
Als gij breekt met ons die sterven
zullen wij niet slapen, ook al bloeien de klaprozen
in Vlaanderens velden.”
(John McCrae 1872 – 1918)
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Voor degenen, die het gedicht "In Flanders' Fields" van de Canadese Luitenant-Kolonel, John Mc Crae
(1872 - 1918), in de originele versie willen lezen
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09u30:

Vertrek aan het Koning Albert I – Monument

Het Koning Albertmonument is een oorlogsmonument. Het werd opgetrokken in 1938 ter ere van
Koning Albert I en de Belgische troepen in de Eerste Wereldoorlog.

9u45:

Passage aan het Sluizencomplex De Ganzenpoot
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"De Ganzenpoot" is de volkse benaming voor het sluizencomplex en verwijst naar de vorm van
het geheel. Dit sluizencomplex regelt de waterhuishouding en de scheepvaart op de IJzer en een aantal
secundaire waterlopen. De Ganzenpoot met zijn talrijke sluizen en waterlopen speelde een belangrijke
rol bij de onderwaterzetting van de IJzervlakte aan het begin van WOI. Verschillende grote en kleine
gedenktekens in de omgeving herinneren hier aan.
Half oktober 1914 waren de Duitsers dicht bij Nieuwpoort genaderd. Ze beschoten de stad en
op 22 oktober 1914 namen de inwoners de wijk, eerst naar de gemeenten ten westen van Nieuwpoort
en dan verder richting Frankrijk. De Duitsers zouden echter vóór Nieuwpoort stranden : de
onderwaterzetting van de IJzervlakte stopte hun opmars. Kapitein Fernand Umé, enkele andere
militairen en schipper Hendrik Geeraert openden (op voorstel van de toezichter van de Noordwatering
van Veurne, Karel Cogge) in de nacht van 29 op 30 oktober 1914 de afwateringssluis van de Noordvaart.
Door dit enkele nachten te herhalen, steeg het water tussen de IJzer en de spoorwegberm NieuwpoortDiksmuide. De IJzerslag was ten einde.
9u45 – 12u30: Nieuwpoort – Stuivekenskerke Dorp (11,5 km)
12u30 – 13u00: Lunch te Stuivekenskerke
(lunchpakket mee van thuis uit of vanuit de groep)
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in Tervate zwaar gevochten bij de Slag om de IJzer. De
oprukkende Duitsers wilden de Kanaalhavens bereiken en wilden daarom half oktober 1914 de IJzer
oversteken in Nieuwpoort, Diksmuide of via de drie bruggen over IJzer tussen deze beide steden,
namelijk de Uniebrug, Schoorbakkebrug en de Tervatebrug. De Tervatebocht was een zwakte in de
Belgische verdedigingslinies, want hier viel de grens tussen de 1ste en 4de Belgische Divisie. Op 19
oktober 1914 werd de Tervatebrug door de Belgische genie opgeblazen om deze onbruikbaar te maken
voor de Duitsers. De bocht van Tervate werd al twee dagen vanuit Schore, Leke en Keiem beschoten.
Beschermd door dit bombardement oktober slaagden drie Duitse bataljons erin in de nacht van 21 op
22 via een noodbrug de IJzer over te steken en de hele bocht van Tervate te bezetten. De volgende
dagen werd hard gestreden. Een Belgisch tegenoffensief vanuit de hoeve Vicogne met een bataljon
grenadiers o.l.v. majoor d’Oultremont en twee bataljons karabiniers o.l.v. kolonel Biebuyck bleef
steken op ongeveer 300 m van de IJzeroever en eiste vermoedelijk 1.200 Belgische doden. Tegen het
vallen van de avond was de Belgische frontlijn met 600 m naar achteren opgeschoven. Op 23 oktober
bereikten de Duitsers Tervate, dat volledig afbrandde. Uiteindelijk moesten de Belgen zich
terugtrekken tot in Stuivekenskerke en later tot achter de spoorwegbedding. Een paar dagen later
werd de Duitse opmars gestopt door de onderwaterzetting van de IJzervlakte.
13u00 – 13u30: doosje aarde als souvenir van onderweg
(plaats, datum en specificatie noteren + foto)
“We Will Remember Them-teken” vb. klaproos (atelier, totaal 4)
13u30 – 15u00: Stuivekeskerke – Dodengang Diksmuide (5,2 km)
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De Dodengang (de muizenval)

De Dodengang bestaat uit twee evenwijdige loopgraven gegraven in de dijk van de IJzer over
een lengte van 400 meter. Dicht bij het water ligt de gevechtsloopgraaf, daarachter de steunloopgraaf.
Verder vindt u hier waarnemers- en schietposities, bunkers en op het einde van de gang, de Duitse
bunker, de muizenval bestaande uit twee observatieposten (sector van de petroleumtanks en
rechteroever van de IJzer) en enkele meters erachter een bunker met schietposities. De Ruiterschans
is een echt fort van zandzakken op twee niveaus met mitrailleuseposten, scherpschutters- en
waarnemersposities, signalisatiepost en de ondergrondse doorgang naar de eigenlijke Dodengang.
Doordat de Belgische en Duitse loopgraven slechts op enkele meters van elkaar lagen,
gebeurden er soms raids. Als bescherming hiertegen is de 'muizenval' aangelegd op het einde van de
Dodengang. Prikkeldraad, klemijzers en een bunker met schietgaten hielden er de Duitsers definitief
weg.
De eigenlijke “Boyau de la mort” of “Dodengang” was aanvankelijk als verbindingsgang
bedoeld, maar groeide uit tot een ontdubbelde gevechtsloopgraaf en terugkeergang. De oostelijke
loopgraaf bevat verschillende “dwarswallen” of “traversen”. Na enkele tientallen meters worden de
dwarswallen regelmatiger en breder. Een bedekte doorgang verbindt de gevechtsloopgraaf met de
terugkeergang.
De bredere ruimte in de terugkeergang - net vóór het punt waar de gevechtsloopgraaf
versterkt wordt met betonnen constructies – is de plaats waar het Décauvillespoor (dat in 1915 in de
terugkeergang werd aangelegd) eindigde.
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15u30 – 16u00: Vieruurtje
16u00 – 18u00: Dodengang Diksmuide – Dienstencentrum Ten Patershove (2,5 km)
(Maria Doolaeghestraat 2A 8600 Diksmuide, tel. 051/ 79 32 50)
18u00:

aankomst Diksmuide

18u00- 19u00: vertrek naar het gastgezin (zie Bijlage)
20u30 -21u:
4.1.3

dagboekmoment

Gastgezinnen

Verdeling Gastgezinnen Diksmuide
Adres en contactgegevens
Begeleider
Jongeren
1. Anne Moerman
Sylvie
Cindy
St. – Jansstraat 26
8600 Diksmuide
0485/68 99 91
2. Christiane Bruynooghe
Admiraal Ronarchstraat 28
8600 Diksmuide
051/50 16 09

Marie-anne Milan

Aantal pers.
2

2

3. Hendrik Pauwels – Bruynooghe Ivan
Firmin Deprezstraat 19
8600 Diksmuide
051/50 16 89

Thomas
Gideon
Kenji

4

4. Mariane Pareyn – De Breyne
Peelaertstraat 51
8600 Diksmuide
051/55 55 03

Jens

Emmanuel
4
Ahmed
Mohammed

5. Debergh Walter
Dodepaardenstraat 58
8600 Keiem
051/50 12 04
6. Gezin Focquaert - Decan
Lampernissestraat 5
8600 Pervijze
051/55 52 40

Elke

Jhünan
Brian

3

Greet

Kitana

2

7. Sophie Huijbrechts
Dodepaardenstraat 43
8600 Keiem
0474/36 82 62

Broos

Andreas
Munkar

3

16
Staptocht 2016

We Will Remember Them
4.1.4

Mijn Dagboek: dag één

Teken of vertel jouw verhaal van de dag:
-

Wat heb ik vandaag allemaal beleefd?
Wat zal ik zeker niet vergeten?
Wat heeft mij geraakt?
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4.2 DAG 2: GASOORLOG

Datum: dinsdag 23 augustus 2016
Traject: Diksmuide - Ieper (24 km)
Thema: Gasoorlog

Luchtfoto van de eerste gasaanval op 22 april 1915 in de omgeving van Ieper

19
Staptocht 2016

We Will Remember Them
4.2.1

Kaart van de dag

Diksmuide – Ieper: 21,5 km
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4.2.2

Dagprogramma

Dagverantwoordelijken:

Elke (dagverloop) & Marianne (opnames)

Vertrekplaats:

Heernisse 1 8600 Diksmuide (industriepark)

08u45:

iedereen aanwezig
Symbool van de dag:
gasmasker op gifgroene achtergrond
(1915, gasaanval STEENSTRAETE)

Historische feiten van de dag :
-

1914 : In Opwijk houdt Louis Lindemans een dagboek bij: 's Morgens aankomst van een
groep Uhlanen (1) in het dorp. Toen ze op het punt stonden opgepakt te worden door
manschappen van het Belgische leger, worden ze in de Neerveldstraat de weg gewezen
door een onvoorzichtige boer en nemen ze een andere route. De Belgische JagersCyclisten (2) achtervolgen hen en bemachtigen enkele van hun wapens. 's Avonds keert
een Duitse patrouille naar het dorp terug, juist op het ogenblik dat op het kerkplein de
St.- Paulusprocessie geknield is. De dorpelingen besluiten om publieke processies te
staken en dagelijks de rozenkrans te bidden in de kerk.
(1) uhlanen : Duitse verkenners te paard
(2) Jagers-Cyclisten : infanterie-eenheid, die na de Slag van de Zilveren Helmen (Halen) de
bijnaam van "Zwarte Duivels" kreeg, verwijzend naar hun zwarte uniformen en hun
volharding en vastberadenheid in het gevecht.
21
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- 1917 : Er werd een verwoede strijd geleverd om Langemark. Een zeer hevige
artillerievoorbereiding veegde de huizen letterlijk van de aardbodem. De kelders van de
Rinte-hoeve, die met een 2 m dikke betonlaag bedekt waren, hielden stand tegen de
zware beschietingen. De Britten gebruikten een list om de stelling te veroveren : enkele
Britse mitrailleurschutters slopen van granaatkuil tot granaatkuil en bereikten zo de rand
van de betonnen wanden. Ze staken de loop van hun machinegeweren door een
schietgat en vuurden hun patroonbanden leeg. De meeste Duitsers sneuvelden en de
weinige overlevenden waren blij zich te kunnen overgeven.
9u00:

Vertrek met zicht op de Ijzertoren

De IJzertoren is 84 meter hoog. Dit monument herinnert ons in de eerste plaats aan de gruwelijke
gevechten die in de IJzervlakte plaatsvonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het kruisvormige
monument roept op om ‘Nooit meer oorlog’ te voeren. (Opschrift in 4 talen.)
De toren symboliseert, behalve een grafkruis, ook een vuist ter ere van de duizenden en duizenden
jonge (Vlaamse) soldaten die stierven voor de verdediging van België. De letters 'AVV - VVK' staan voor
'Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus'. Soldaten moesten bevelen uitvoeren in een taal die
de hunne niet was. In die zin is de IJzertoren niet enkel een oproep naar vrede, maar eveneens een
krachtige schreeuw voor erkenning van de eigenheid en de rechten van het Vlaamse volk.
Kort na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog ontstonden jaarlijkse bedevaarten naar de
slagvelden. De eerste bedevaart vond plaats naar het graf van Joe English. Deze Vlaamse soldaat van
Ierse afkomst ontwierp de eerste huldezerken voor gesneuvelde Vlaamse strijders, nog tijdens de
oorlog zelf. Van hem zijn ook de beroemde letters AVV-VVK (Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor
Kristus) afkomstig die de kruisen sierden. Joe English overleefde zelf de oorlog niet. De volgende jaren
was de bedevaart telkens naar een ander graf van een gesneuvelde soldaat tot in 1930 de IJzertoren
werd afgewerkt. De crypte onder de toren bevat de stoffelijke resten van een aantal gesneuvelde
soldaten.
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In de jaren ’30 trok de bedevaart naar het IJzermonument tot 100.000 bezoekers aan. Helaas groeit de
manifestatie ook uit tot een bijeenkomst van extreme Vlaamse groeperingen. In de nasleep van WO
II, wordt de toren op een nacht opgeblazen. Het Belgische gerecht heeft nooit moeite gedaan om de
daders van de aanslag te berechten. Met de puinen van de oude toren werd de PAX-poort gebouwd.
Er werd een nieuwe toren opgetrokken. In 1965 werd de nieuwe IJzertoren officieel ingehuldigd. Met
een hoogte van 84 meter was hij tientallen meter hoger dan de vorige.
De bedevaarten trokken in de jaren ’60 en ’70 nog vele tienduizenden belangstellenden. Het gaat
vooral in de jaren ’80 en ’90 sterk bergaf. Extremistische groeperingen van allerlei allooi bezorgen de
bedevaarten een slechte reputatie en onder de vredestoren komt het meermaals tot geschreeuw en
rellen tussen extreme en meer gematigde groeperingen. Eind jaren ’90 komt er een afscheuring tussen
de sympathiserende verenigingen die aan de jaarlijkse bedevaart deelnemen. Hierdoor krijgt de
IJzerbedevaart vanaf 2003 een meer extreme tegenhanger, de IJzerwake. Deze laatste komt er vooral
onder impuls van de politieke partij Vlaams Blok (Vlaams Belang). Zo zijn er dus tegenwoordig eind
augustus 2 manifestaties met een verschillende invalshoek: Onder de IJzertoren in Kaaskerke staat
vooral vrede, vrijheid en verdraagzaamheid centraal, terwijl bij de IJzerwake in Steenstrate alles vooral
rond de strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid draait. Beide manifestaties trekken tegenwoordig
evenveel volk, ieder nog slechts een paar duizend sympathisanten.
9u30:

aankomst Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart

Het natuurreservaat de Blankaart strekt zich uit rondom de centraal gelegen Blankaartvijver
(30 ha). Rondom de vijver zijn er uitgestrekte rietlanden, broekbos, kleinere plassen en
poldergraslanden. Het is gelegen in het laagste deel van de Blankaartbekken en maakt deel uit van
het broekgebied in het lage, overstroombare winterbed van de IJzer. Het natuurgebied is ruim
400 hectare groot en is gelegen op de rechteroever van de IJzer. Het ligt op het laagste punt van
de IJzerbroeken. Het natuurgebied wordt beheerd door de vereniging Natuurpunt. Het gebied is een
belangrijke pleisterplaats voor trekkende watervogels en allerhande soorten overwinterende eenden
en ganzen. In het bijzonder smient en kolgans komen er 's winters in heel grote aantallen voor. Veel
voorkomende vogels zijn de aalscholver, de bruine kiekendief en de blauwe reiger.
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De vijver is ontstaan in de 15e en 16e eeuw door turfwinning. De oudste vermelding van de
Blankaartvijver kan men vinden op een schilderij dat rond 1600 door Pieter Claeissins is geschilderd,
op basis van een kaart opgemaakt door Pieter Pourbus tussen 1556 en 1571. Op het schilderij is een
donkere vlek te zien, waarbij "blancaert" staat vermeld. Het natuurgebied is te verkennen via het
kasteel De Blankaart dat als bezoekerscentrum is ingericht. De vijver is via een vrij toegankelijk
wandelpad te bezichtigen via 3 kijkhutten aan zuidwestelijke zijde. De te lage waterpeilen zorgden
sinds de jaren '70 voor een gestage achteruitgang van de natuurwaarden in het gebied. Sinds 2008 is
een natuurinrichtingsproject actief in het gebied waarbij via graafwerken aan moerasherstel- en
uitbreiding wordt gedaan en finaal de peilen terug afgestemd zullen worden op moerasnatuur.
9u30 - 11u45:

Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart – Steenstraete (11 km)

11u45 – 12u15:

Middagmaal te Steenstraete

De Belgen zetten zich schrap bij Steenstraete
Op 22 april 1915 lanceren de Duitsers hun eerste gasaanval op het westelijk front. De gaswolk drijft
naar de Franse loopgraven waar de eerste slachtoffers vallen en paniek uitbreekt. De Franse
loopgraven sluiten naar het noorden toe op de Belgische loopgraven. Hier zit de 6e divisie onder
generaal Armand De Ceuninck. De Belgen hebben zich ingegraven achter het kanaal naar Ieper. De
Grenadiers zitten het dichtst tegen de Fransen aan, tot op 200 meter ten noorden van het onooglijke
gehucht Steenstraete.
Bataljonschef de Callataÿ is op 22 april 1915 met zijn troep van piket te Pypegaele, als hij rond vijf uur
in de namiddag een dikke mist met appelgroene kleur ziet opdoemen. Hij neemt de telefoon om het
voorval te melden en krijgt te horen dat de Fransen zich halsoverkop terugtrekken en Steenstraete aan
de vijand laten. Dat betekent dat de Duitsers het kanaal zijn overgestoken.
De Grenadiers zijn in rust in Oostvleteren. Ze horen schieten vanuit de richting Steenstraete en het
duurt niet lang of het alarm wordt geblazen. De Grenadiers vertrekken zonder eten mee te nemen,
maar wel met een massa kogels. Er is een doorbraak, maar ze geven de moed niet op en trekken naar
de Kemmelbeek. Daar komen ze een eerste maal in contact met het gifgas, maar het gas is al niet meer
zo sterk zodat er geen paniek uitbreekt zoals in de Franse loopgraven. De Grenadiers vormen nu front
naar het zuiden, richting Steenstraete en Lizerne, terwijl hun linkerflank aan het kanaal en de Ieperlee
stand moet houden.
Generaal De Ceuninck laat zijn kanonnen vuren, zowel op het voorland van de eigen troepen als dat
van de Franse buren. Dat heftige schieten gaat de hele nacht door en draagt er flink toe bij om het
Duitse offensief te smoren. De artilleriebarrages geven de eigen infanteristen moed om vol te houden.
Ze klampen zich vast aan een verbindingsloopgraaf die de dijk van het kanaal verbindt met de
Lizernemolen. Die molen vormt een belangrijk steunpunt in de 2de Belgische defensielijn.
Vanaf dan wordt dag en nacht gevochten. In alle vroegte van 23 april vallen de Belgen het groepje
huizen van Steenstraete aan. Ondanks het Duitse artillerievuur raken ze behoorlijk ver. Ze blijven pas
steken in een loopgraaf op korte afstand van enkele gebouwen. Daar graven de Grenadiers zich een
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loopgraaf. Daar zien ze in de avondschemering een aanval van Franse Zouaven doodlopen. In de loop
van de nacht van 23 op 24 april krijgen ze een gaswalm over zich heen maar ze houden stand.
Op 23 april 1915 beschiet de Duitse artillerie de hele Belgische frontlijn tot bij Nieuwpoort. Dit gebeurt
om de Belgen te beletten versterkingen naar het zuiden te sturen. In de nacht van 22 op 23 april is er
trouwens al een infanterieaanval geweest op voorposten tussen Stuivekenskerke en OudStuivekenskerke.
Toch worden er Belgische versterkingen naar het zuiden gestuurd. Het 4de linieregiment krijgt op 23
april om half twaalf ‘s avonds het bevel zich klaar te maken voor vertrek. De volgende ochtend (24
april) staan tramwagons klaar om het regiment via Oostvleteren naar het front te brengen. Het 4de
linieregiment wordt echter door een Duitse piloot opgemerkt en de soldaten krijgen een urenlange
artilleriebeschieting over zich heen. In de nacht van 24 op 25 april komt er weer een gifgasaanval bij.
Het 3de linieregiment wordt aangevallen in dezelfde nacht om 23 uur. In de nacht van 25 op 26 april
worden de Belgen zwaar beschoten door de Duitse artillerie. Daarna valt de Duitse infanterie aan maar
de Belgen houden stand. Tegen 1 uur is het ergste achter de rug.
Ondertussen zijn de Fransen ook begonnen aan tegenaanval. Op 25 april veroveren ze Lizerne. Ook de
Canadezen dragen zeker hun steentje daartoe bij, ondanks het feit dat ook zij zware verliezen hebben
geleden tijdens de gifgasaanval.

bronnen:

Luc
Vandeweyer,
Koning
Albert
en
zijn
soldaten,
Manteau
Ivan Adriaenssens, Odon oorlogsdagboek van een Ijzerfrontsoldaat, Lannoo
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12u15 – 12u30:

doosje aarde als souvenir van onderweg
(plaats, datum en specificatie noteren + foto)
“We Will Remember Them-teken” vb. klaproos (atelier, totaal 4)

12u30 - 13u30:

Steenstraete – Boezinge Sas (Westkaaipad) (3,7 km)

13u30 – 15u30:

verrassingsactiviteit (3 km)

15u30 – 16u:

Douche en omkleden

16u – 16u30:

Clubhuis I.R.W.V. (Oostkaai 18 8900 Ieper) – Essex Farm Military Cemetery
(Diksmuidseweg 144 8900 Ieper, 3 km met pendelbus)

16u30 -17u:

Verrassingsvieruurtje aan Esses Farm Military Cemetery

Essex Farm Cemetery is een Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste
Wereldoorlog, gelegen in het Belgische dorp Boezinge. Het terrein heeft een oppervlakte van 6032 m².
In de noordwesthoek staat het Cross of Sacrifice en aan de oostzijde de Stone of Remembrance.
Er worden nu 1204 Commonwealth-doden (waarvan 1107 uit het Verenigd Koninkrijk) herdacht.
Daarvan zijn er 104 niet-geïdentificeerden. 19 militairen uit het Verenigd Koninkrijk kregen een 'special
memorial' : "Known/Believed to be buried in this cemetery". Er liggen ook 5 Duitsers begraven. De
begraafplaats is aan de zuid- en oostzijde gedeeltelijk met een ruwstenen muur afgesloten. Het
monument voor de 49th Division staat vlak achter de begraafplaats op de kanaalberm.
Net ten noorden van de begraafplaats bevinden zich op de kanaalsite John McCrae de resten van een
medische post en een herdenkingsmonument voor de Canadese LtKol John McCrae, waarop zijn
gedicht In Flanders Fields staat vermeld, dat hij hier zou geschreven hebben.
Tijdens de oorlog lag vlak bij deze plaats een boerderij, die de Britten "Essex Farm" noemden en dicht
bij de frontlijn. In het april 1915 werd het veld ten zuiden van de boerderij als verbandpost gebruikt.
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In die periode werden hier de eerste gesneuvelden begraven die vielen bij de Tweede Slag om Ieper.
De begrafenissen werden min of meer willekeurig verricht, zonder een vast plan. Daardoor zijn de
meeste doden van de divisies door mekaar begraven. Uitzondering daarop vormen de 49th (West
Riding) Division, die haar doden van 1915 in Plot I begroeven en de 38th (Welsh) Division, die in het
najaar
1916
Plot
III
gebruikte.
Voor deze divisie werd op de kanaalberm aan de oostkant van de begraafplaats een obelisk opgericht.
Enkele markante graven :




Soldaat Valentine Joe Strudwick. Hij sneuvelde op 14 januari 1916 en zou met zijn 15
levensjaren één van de jongste slachtoffers in de Salient zijn. Valentine werd geboren op 14
februari, Valentijnsdag. Het graf is een bedevaartsplaats voor de duizenden Britse scholieren,
die jaarlijks Ieper bezoeken. Velen laten briefjes, beertjes en bloemen achter. Door de vele
bezoekers is de weg naar het graf extra verhard.
Soldaat Thomas Barratt van het 7th Bn, South Staffordshire Regiment, verkreeg het Victoria
Cross wegens zijn uitzonderlijk moedig optreden tijdens verschillende acties, waarbij hij
vijandelijke sluipschutters uitschakelde en de dekking op zich nam tijdens de terugtrekking van
zijn kameraden. Hij sneuvelde 27 juli 1917 in de leeftijd van 22 jaar.

17u – 18u:

Essex Farm Military Cemetery – Ieper Markt (3 km)

Aankomst:

Markt Ieper

18u – 18u45:

Frietjes in het Kattekwaad met de gastgezinnen

19u – 19u20:

Traktatie vanwege Stad Ieper in de Kazematten (Bollingstraat 1 8900 Ieper)

19u30 – 20u30:

Last Post – Ceremonie met eerbetoon door de jongeren aan de Menenpoort

De ‘Last Post’
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De "Last Post" is oorspronkelijk het klaroengeschal dat in het Britse en andere legers het einde van de
werkdag aankondigde. Hier staat het voor een definitief vaarwel aan de gesneuvelden.
Dit is even zo met de "Reveille", die traditioneel gespeeld werd bij het aanvang van de dag, om de
troepen wakker te maken en hen tot de plicht op te roepen. In de context van de Last Post-plechtigheid
symboliseert de "Reveille" niet enkel het terugkeren naar het dagelijkse leven na de plechtigheid, maar
eveneens de verrijzenis of het "eeuwig leven" van de gesneuvelden.
De "Last Post", traditioneel ook de laatste groet aan de gesneuvelden, wordt door de klaroeners
uitgevoerd ter ere van de soldaten van het toenmalige Britse Rijk en van de geallieerden die in
Wereldoorlog I in de "Ypres Salient" gesneuveld zijn. De betekenis van de plechtigheid is in de loop der
jaren wat uitgebreid : wanneer de "Last Post" tegenwoordig geblazen wordt, herdenken we niet enkel
en alleen de gesneuvelden van het Britse Gemenebest, maar evenzeer de Belgische, Franse en andere
geallieerden, die meevochten.
Aan de "andere zijde" lieten ook velen het leven. Vijanden toen, maar nu partners in het verenigde
Europa. Aldus vertegenwoordigt de "Last Post" niet alleen een kijk op ons verleden, maar ook een
signaal van hoop naar de toekomst toe.
Elke avond om 20.00 Hr precies wordt het verkeer onder de Menenpoort stilgelegd om de klaroeners
van de Last Post Association de kans te geven hun eenvoudig, maar ontroerend eerbetoon te blazen
ter nagedachtenis van soldaten, die hier zoveel jaren geleden vochten en sneuvelden. Als plaats werd
de Menenpoort gekozen, de plaats waarlangs vele soldaten naar het front trokken, velen om nooit
meer terug te keren.
De Menenpoort
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De Menenpoort is een herdenkingsmonument in de Belgische stad Ieper. De stadspoort werd in 1927
door de Britten gebouwd aan de oostzijde van de stad, ter nagedachtenis van de 54.896 Britse
soldaten, die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden en niet meer geïdentificeerd of teruggevonden
werden. De poort is een van de herdenkingsmonumenten voor vermisten van de Commonwealth War
Graves Commission.
Op de Menenpoort staan de namen van 54.896 vermiste soldaten en officieren van het Britse
Gemenebest. De poort werd ontworpen door Reginald Blomfield en heeft de vorm van een Romeinse
triomfboog. Omdat de Menenpoort te klein bleek te zijn, werden alle Britse vermisten gesneuveld
vanaf 16 augustus 1917 vermeld op het Tyne Cot Memorial. Als scheidingsdatum tussen deze twee
groepen werd de nacht van de Slag bij Langemark genomen. Vermisten van Nieuw-Zeeland en
Newfoundland staan op aparte memorialen. De stoffelijke overschotten van deze soldaten hebben
geen bekend graf en liggen ofwel ergens verloren in de Ieperse velden, ofwel op een oorlogskerkhof
rond Ieper met als vermelding op de grafsteen Known Unto God (alleen gekend bij God).

Sinds 1928 (uitgezonderd 1940 tot 1944) wordt hier iedere avond, klokslag 20u00 door een groep
klaroenblazers van de Stedelijke Brandweer de "Last Post" geblazen opdat we niet vergeten hoe zij
voor ons streden (Lest we forget ...).
De Menenpoort staat op de plaats waar er eeuwen lang reeds een ander exemplaar stond en die
verscheidene namen droeg. Aanvankelijk heette ze de Hangwaertpoort om nadien te worden
verbasterd tot Antwerpenpoort. Bij de aanleg van de vesten door de Sébastien Le Prestre de Vauban
in de 17de eeuw werd de poort verbouwd in de Dorische stijl. Tijdens de Franse tijd noemde men ze
de Napoleonpoort om vanaf 1815 als Menenpoort vernoemd te worden. In 1862 werd ze gesloopt en
was de toegang tot de Meensestraat niet meer dan een opening van 13 meter in de vesten. De rijweg
werd geflankeerd door twee stenen leeuwen, die tot 1848 bij de ingang van de Lakenhalle hadden
gestaan. Deze eeuwen oude leeuwen werden in 1936 door de stad Ieper geschonken aan het
Australian War Memorial in Canberra. Daar sieren ze na restauratie de hoofdingang van het museum.
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De Menenpoort werd op 24 juli 1927 ingehuldigd door Herbert Plumer.
Nog steeds worden, tijdens graafwerkzaamheden, in Flanders' Fields resten van soldaten gevonden.
Zodra deze worden geïdentificeerd als die van een vermiste Brit, worden ze tijdens een officiële
ceremonie herbegraven maar wordt de naam niet van de Menenpoort verwijderd, in tegenstelling tot
het Thiepval monument, waar de naam van de gevonden soldaat met cement wordt opgevuld.
Op 12 juli 2007 werd de 80ste verjaardag van de bouw van de Menenpoort herdacht. De plechtigheid
werd bijgewoond door de Britse koningin Elizabeth II en de Belgische koningin Paola, met
daaropvolgend een plechtigheid op de Tyne Cot Cemetery in Passendale waarbij de 90ste verjaardag
van de Derde Slag om Ieper werd herdacht.
20u30 – 21u:

Vertrek naar gastgezin en dagboekmoment
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4.2.3

Gastgezinnen

Verdeling Gastgezinnen Ieper
Adres en contactgegevens
Begeleider
1. Gezin Lemenu – Ryckeboer
Elke
Ter Olmen 4
8900 Ieper
057/20 44 14
0494/22 53 05

Jongeren
Jhünan
Brian

Aantal pers.
3

2. Gezin Hoorelbeke – Remmery
Breydelhofstraat 50
8900 Brielen – Ieper
0494/39 28 63

Ivan

Thomas
Kenji

3

3. Gezin Deweerdt – Waterbley
Breydelhofstraat 117
8900 Brielen – Ieper
0474/23 14 97

Sylvie

Cindy
Munkar
Gideon

4

4. Gezin Braem – Ryde
Berkenwijk 47
8900 Dikkebus – Ieper
0472/68 58 88

Marie-anne Kitana

5. Gezin Rossel – Depoorter
Veurnseweg 57
8900 Brielen – Ieper
0494/49 52 72
6. Gezin Peene – Martens
Ypermanstraat 35
8900 Ieper
057/21 80 97

Jens

Andreas
4
Ahmed
Mohammed

Broos

Emmanuel

2

Milan

2

7. Gezin Goudeseune – Vanstechelman Greet
Van Eyckdreef 11
8900 Ieper
057/20 02 91

2
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4.2.4

Mijn Dagboek: dag twee

Teken of vertel jouw verhaal van de dag:
-

Wat heb ik vandaag allemaal beleefd?
Wat zal ik zeker niet vergeten?
Wat heeft mij geraakt?
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4.3 Dag 3: Veldhospitalen en begraafplaatsen

Datum: Woensdag 24 augustus 2016
Traject: Ieper - Kemmel (16 km)
Thema: Veldhospitalen en Begraafplaatsen

Britse gewonden en hun "stretcher-bearers" tijdens een rustpauze ergens achter de frontlinie
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4.3.1

Kaart van de dag

Ieper – Kemmel: 16 km
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4.3.2

Dagprogramma

Dagverantwoordelijken:

Ivan (dagverloop) & Sylvie (opnames)

Vertrekplaats:

Parking Sportcentrum Ieper (Leopold III – Laan 18 8900 Ieper)

09u00:

iedereen aanwezig
Symbool van de dag:

De rode klaproos (poppie) op frisse groene achtergrond (rood voor de vele gewonden en groen
verwijst naar het frisse gras op de talrijke begraafplaatsen.

Historische feiten van de dag :
-

1916 : Ongeveer anderhalf jaar voor de Mijnenslag (7 juni 1917) losbarst, is het Britse
leger al bezig met de voorbereiding ervan. Onder de Duitse stellingen worden honderden
meters lange tunnels gegraven voor de munitiekamers, waar de springladingen op het
juiste tijdstip moeten ontploffen. De Duitsers hebben echter wel een idee van het
geallieerde gewroet in de ondergrond en ze trachten de precieze locaties te detecteren,
onder meer via luisterposten. Vandaag hebben de Duitse manschappen prijs : ze
ontdekken een tunnel onder hun loopgraven in de buurt van de Douve, een beek, die van
Westouter via Mesen naar Warneton (Waasten) stroomt. De Duitsers blazen de tunnel op
en denken van de Britten in de ondergrond verlost te zijn. Op 7 juni 1917, om 03.10 Hr 's
morgens zal een reeks daverende knallen hen het tegendeel bewijzen ...

-

1917 : Tijdens de Slag van Passendale (Derde Slag om Ieper) zijn de gevechten bijzonder
fel en dodelijk. Een beknopt overzicht van de berichten, die de 43ste Brigade van de
Somerset Light Infantry van de frontlinie naar de commandopost achter de frontlinie
stuurt :
 9.30 Hr : We zijn omsingeld. We moeten terugtrekken. Versterkingen nodig.
 10.05 Hr : Achteruit gedrongen. Meer versterkingen nodig. Nog 90 man over.
 11.15 Hr : Meerdere vijandelijke machinegeweren gericht op onze positie.
We houden stand ten koste van alles.
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 12.00 Hr : Een van de laatsten, die sneuvelt, is Kapt Gerald Patrick MANSON.
Zijn naam staat nu vermeld op Tyne Cot Military Cemetery.
Om zijn nagedachtenis te eren, werd op 24 augustus 2002 een Special
Last Post geblazen aan de Menenpoort in Ieper.
9u15 – 10u45:

Parking Sportcentrum Ieper (Leopold III – Laan 18 8900 Ieper)
- Hill 60 (Zwarteleenstraat 48 8902 Zillebeke) (4 km)

10u45 – 11u15:

bezoek aan Hill 60
doosje aarde als souvenir van onderweg
(plaats, datum en specificatie noteren + foto)
“We Will Remember Them-teken” vb. klaproos (atelier, totaal 4)

Hill 60

Hill 60 is een heuvel nabij de spoorweg Ieper-Kortrijk (Spoorlijn 69), langs de Zwarteleenstraat. De
heuvel is circa 60 meter hoog en 230 meter lang. Eigenlijk is deze heuvel opgebouwd uit grond die
vrijkwam bij de aanleg van 'de' spoorweg. De oorlogssite van Hill 60 is bewaard gebleven en kan vrij
bezocht worden.
Op 10 december 1914 werd Hill 60 veroverd door het Duitse leger. De Britse 171e Tunneling Company
begon echter in februari 1915 tunnels onder de Hill te graven. In april 1915 waren de tunnels klaar en
waren zes mijnen geplaatst onder de Duitse posities. Op 17 april 1915 om 19.05 uur werden de mijnen
tot ontploffing gebracht. De explosies duurden ongeveer tien seconden en verwoestten de
verdedigingswerken van de Duitsers. De Britten konden Hill 60 innemen, zij verloren hierbij zeven man.
De overwinning was echter van korte duur, op 18 april werden de Britten na een nachtelijke Duitse
aanval weer verdreven van de heuvel. Britse versterkingen zorgden voor een nieuw offensief, en met
succes: de heuvel kwam weer in Britse handen.
Na drie weken zetten de Duitsers een zware tegenaanval in met chloorgas. De Brittén moesten wijken
en verloren in totaal meer dan 3.000 soldaten. In de volgende jaren heerste zowel op als onder de
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heuvel grote bedrijvigheid. Vanaf de voet van de helling groeven de Britten, 20 à 30 meter diep, bijna
500 meter lange galerijen uit: de Berlin Tunnel. De gang splitste zich in de laatste 100 meter in twee:
een gang tot onder Hill 60, de andere onder de spoorwegsleuf door, tot onder de Caterpillar. Duitse
Pioniertroepen groeven tegengangen en plaatsten tegenmijnen. De ondergrondse oorlog woedde hier
in alle hevigheid. Op 7 juni 1917 ontploften 27,4 m onder Hill 60 en 30,5 m onder de Caterpillar twee
enorme mijnladingen van respectievelijk 24.267 kg en 31.752 kg springstoffen. Het helse Britse
offensief dat erop volgde, dreef de Duitsers terug. Hill 60 en de Caterpillar vielen opnieuw in Britse
handen. Tijdens het grote Duitse offensief van april 1918 verloren de geallieerden Hill 60 voor de derde
keer. Pas eind september 1918 zouden de Duitsers hun Höhe 60 definitief prijsgeven. Het domein Hill
60, met zijn pokdalige landschap, betonnen bunkers, schuilplaatsen, loopgravenstructuren,
mijnkraters en bomputten is één van de weinige authentiek gebleven oorlogslandschappen van de
Westhoek. Het is vrij toegankelijk. De indrukwekkende krater van de Caterpillar ontdek je via het
wandelpad dat langs de overzijde van de spoorwegsleuf ligt. (Bron: thematische fietstocht 'De
mijnenslag van 1917' - Westtoer)

11u15 – 12u00:

Hill 60 (Zwarteleenstraat 48 8902 Zillebeke) –
Provinciaal Domein De Palingbeek (2,5 km)

12u00 – 13u00:

middagmaal en spel aan de Palingbeek

De Palingbeek:
De Palingbeek is
een natuurgebied en West-Vlaams
Provinciaal
Domein in Zillebeke,
een
deelgemeente van de Belgische stad Ieper. Het is meer dan 230 ha groot en ligt een paar kilometer ten
zuiden van het dorpscentrum, op de grens met Voormezele en Hollebeke. Het domein ligt rond het
oude kanaal Ieper-Komen.
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Het gebied ligt op de waterscheidingskam tussen de bekkens van de IJzer en de Schelde, via de Leie.
Men wenste een kanaal te graven dat de Leie zou verbinden met hetIeperleekanaal. In 1864 vingen de
werkzaamheden aan. Probleem was dat men de tot 63 m hoge heuvelrug ten zuiden van Ieper moest
doorsnijden. Men trachtte dit te bereiken hetzij met de aanleg van tunnels dan wel het graven van een
diepe sleuf. De bodem was echter zeer instabiel en bestond uit een zandlaag die op klei was gelegen.
Voortdurend stortten de constructies in. Ook een over het kanaal aangelegde brug verzakte en brak.
In 1913 staakte men de werkzaamheden. Eén jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit, waarna de
werkzaamheden nimmer werden hervat.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de Palingbeek aan het front van Ieperboog. Zowel Britten als
Duitsers bouwden hier stellingen uit. De Britten noemden de steile noordelijke oever van het kanaal
The Bluff. In de loop van de oorlog werd hier regelmatig ondergronds oorlog gevoerd, waarbij beide
kampen via ondergrondse mijnen probeerden de vijandelijke stellingen te uit te schakelen. De oevers
wisselden regelmatig van bezetter. Verschillende betonnen constructies uit die periode zijn bewaard
in het gebied. In het domein liggen ook een aantaal Britse militaire begraafplaatsen.
Wat van het kanaal bleef bestaan was een 3 km lange sleuf die geleidelijk aan in bezit werd genomen
door de natuur. Deze Palingbeek, met het omliggende bos (Molenbos en landgoed De Vierlingen) van
meer dan 200 ha en bovendien nog 30 ha open landschap, werd in 1970 ingericht als provinciaal
domein. Het omvat onder meer een bezoekerscentrum. Een aantal wandelingen is in het gebied
uitgezet.
In de jaren 90 werden ten zuiden van het domein de golfbaan van de Golf & Countryclub De
Palingbeek aangelegd.

13u00 – 15u00:

Provinciaal Domein De Palingbeek – Bayernwald via Wijtschate (6,6 km)
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15u00 – 16u00:

bezoek aan Bayernwald en vieruurtje

Bayernwald

Bayernwald ligt op een hoogte van 40 meter en heeft hierdoor een grote militair-strategische waarde.
Wie immers tijdens de oorlog op een hoogte of heuvel gelegen is, heeft een betere uitkijk op het front.
Hij kan zijn kanonnen trefzeker richten en zijn stellingen gemakkelijker verdedigen. Daarom leveren
Franse en Beierse soldaten in november 1914 een verbeten strijd om het bezit van deze site. De
Duitsers winnen het gevecht waarop Kroonprins Rupprecht von Bayern de site officieel de naam van
Bayernwald geeft. Van 1914 tot de zomer van 1917 bouwen zij hun “Bayernwald” uit tot een
oninneembare vesting. Wat nu nog te zien is, maakt maar 10% uit van wat het ooit in 1917 geweest is.
Het is hier tijdens de oorlog op het eerste gezicht, een vrij rustige frontsector. Beide legers zitten vast
in hun stellingenoorlog. Om deze te doorbreken proberen ze evenwel ondergronds elkaars positie te
ondermijnen. Zo denken de Duitsers in Bayernwald dat hun loopgrachten op grote diepte worden
ondergraven en dat de Britten duizenden kilo’s springstof zullen plaatsen. De Duitsers bouwen als
reactie metersdiepe luisterschachten om de werkzaamheden van de Britten beter te kunnen volgen.
Ze ondernemen ook tientallen raids op het vijandelijk gebied om te zien wat de Britten van plan zijn.
Maar de dieptemijnen, die in 1917 zullen ontploffen, worden elders geplaatst.
Op 7 juni 1917 laten de Britten tussen Ieper en Mesen alle 24 dieptemijnen ontploffen. Vijf weigeren
evenwel dienst. Duizenden tonnen aarde, beton, stellingen, wapentuig en Duitse soldaten vliegen de
lucht in. De ontploffingen van in totaal 500.000 kg springstof is hoorbaar tot in Londen. De chaos is
onbeschrijflijk. Tijdens de daarop volgende Britse verrassingsaanval wordt Duits gebied heroverd. Over
‘Bayernwald’ getuigen de Britten achteraf dat het de best verdedigde ondergrondse sector in
Vlaanderen was.
Na deze mijnenslag belandt Bayernwald ver achter de Britse linies. In het voorjaar van 1918, tijdens de
slag om de Kemmelberg, heroveren de Duitsers deze positie. Hun aanwezigheid is evenwel van korte
duur. Uiteindelijk wordt het bos op 28 september 1918 door Britse eenheden van de 34ste Divisie
herveroverd. Op 11 november is de oorlog voorbij.
Bron: Persmap naar aanleiding van de officiële opening van Bayernwald te Wijtschate-Heuvelland
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16u00 – 17u30:

Bayernwald – De Lork (Kattekerkhofstraat 2 8950 Kemmel) (6 km)

Aankomstplaats:

De Lork (Kattekerkhofstraat 2 8950 Kemmel, 051 / 44. 59. 70)

18u30:

Barbecue en avondontspanning

De Kemmel Chateau Military Cemetery
Kemmel Chateau Military Cemetery is een Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de
Eerste- en Tweede Wereldoorlog. De begraafplaats ligt in het noorden van het dorpscentrum van
Kemmel en heeft een rechthoekig grondplan met een oppervlakte van 5.384 m². Achteraan aan de
oostkant staat het Cross of Sacrifice, centraal aan de noordkant de Stone of Remembrance. Er worden
1.157 doden herdacht, waarvan 25 niet geïdentificeerde.
Kemmel lag tijdens de oorlog nabij het front van de Ieperboog, in geallieerd gebied. In het noordoosten
van het dorpscentrum stond tot voor de oorlog het kasteel van Kemmel. In het noorden van het
kasteeldomein begon men in december 1914 met de aanleg van de begraafplaats. De troepen bleven
de begraafplaats gebruiken tot maart 1918, want eind april dat jaar namen de Duitsers bij hun
lenteoffensief het dorp in. Toen moesten Franse en Commonwealthtroepen het dorp na hevige
gevechten uit handen geven. Op 31 augustus 1918 kon Kemmel heroverd worden, maar door de
beschietingen van de voorbije maanden waren het kasteel en de begraafplaats verwoest. Het kasteel
werd niet meer herbouwd.
Er liggen nu 1029 Britten (waarvan 21 niet geïdentificeerd konden worden), 24 Australiërs (waarvan 1
niet geïdentificeerde), 80 Canadezen en 1 Nieuw-Zeelander uit de Eerste Wereldoorlog begraven.
Onder hen zijn 11 gesneuvelde tunnelgravers die op 10 juni 1916 omkwamen bij de explosie van een
mijnschacht in Petit Bois in Wijtschate.
Er rusten ook nog 21 Britten (waarvan 3 niet geïdentificeerde) en 1 Franse moslim uit de Tweede
Wereldoorlog. Zij kwamen om tijdens de terugtrekking van het British Expeditionary Force naar
Duinkerke in mei 1940.
Bijzettingen (Commonwealth War Graves Commission):
 Verenigd Koninkrijk: 1029 (+ 21 WW II)
 Canada: 80
 Australië: 24
 Nieuw-Zeeland: 1
 Andere Commonwealth: 1
 Totaal Commonwealth: 1135 (+ 21 WW II)
 Andere nationaliteiten: 1 Franse moslim (WW II)
De Commandobunker te Kemmel
De Commandobunker van Kemmel is een grote militaire ondergrondse bunker, die zich op het
grondgebied van Kemmel (gemeente Heuvelland, West-Vlaanderen) bevindt. Het geheel is nu ingericht
als een Museum van de Koude Oorlog en ondergebracht in de Historische Pool van Defensie. De bunker
wordt beheerd door het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.
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In 1953, zo'n acht jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd in de Kemmelberg een
gigantische put gegraven. Over de bouw van de oorlogsbunker herinneren oudere streekbewoners
zich nog dat er honderden vrachtwagens aarde weggevoerd werden door vreemde arbeiders, die
geregeld gewisseld werden. Men wist alleen dat het leger hier tussen 1952 en 1956 een ondergrondse
bunker bouwde. De ware toedracht bleef een groot mysterie. Zelfs nog zeer recent was wat zich in de
Kemmelberg allemaal bevindt een goed bewaard militair geheim.
De plaats waar het luik zich bevindt om ondergronds af te
dalen, werd gecamoufleerd met een bakstenen gebouwtje in
de vorm van een huis. Via een trap dient eerst 18 meter te
worden afgedaald vooraleer de gigantische zaal betreden kan
worden. De Operation Room loopt doorheen niveau -1 en -2.
Daaromheen bezat elke staf een bureel met zicht op het
operatiekwartier. Op niveau -1 bevinden zich de technische
installaties
zoals
de
elektriciteitsgeneratoren,
verwarmingsbranders met een olievoorraad van 50 000 liter en
een systeem voor luchtventilatie. Op het onderste niveau
bevindt zich het communicatiesysteem met een automatische
en een manuele telefooncentrale, een transmissiecentrum met
telexen, een radiodienst en een militaire postdienst. Er waren
evenwel geen verblijfplaatsen of uitrustingen aanwezig voor de
200 man personeel om het centrum in geval van een crisis te
laten functioneren. Daarvoor zou een beroep worden gedaan
op de kazerne van Ieper. Zicht op de Operations Room
De totale oppervlakte van dit bunkercomplex is 2164 m². De bunker zelf, 15 meter diep, meet 30 meter
op 30 meter. De ondergrondse bunker heeft muren van twee meter dik. Bovenaan is deze voorzien
van een vlottend betonnen dak van 73 bij 60 meter, variërend van dikte tussen 1,15 m en 2,9 m met
een koperen omhulsel als afscherming tegen een elektromagnetische puls. Tussen het dak en de
bunker bevindt zich een laag grond die fungeert als schokdemping tijdens bombardementen. Ook de
buitenmuren boden bescherming tegen een elektro-magnetische puls. Er was een nooduitgang
voorzien naar een flank van de Kemmelberg.
De bunker heeft een wateropslagtank en beschikt over twee dieselgeneratoren om hem van stroom
te voorzien. Op het terrein van de bunker staan vier ontvangstantennes, maar er is geen zendantenne.
Die zou de locatie van de bunker namelijk kunnen verraden. Wel is een signaalkabel voorzien naar de
kazerne van Ieper, waar wel zendantennes stonden (afgebroken in 2015).
Bij de bouw van het ondergronds complex wisten de bouwvakkers niet wat ze precies aan het bouwen
waren. Zij bleven voor een beperkte tijd op het bouwterrein en werden dan verplaatst. Het uitvoerend
personeel
kreeg
slechts
een
deel
van
de
uitvoeringstekeningen
te
zien.
Militairen die er niet rechtstreeks bij betrokken waren en die niet op de hoogte hoefden te zijn, wisten
niet dat de bunker bestond. Alleen de personen die rechtstreeks bij die bunker betrokken waren
doordat ze erin of ervoor moesten werken waren op de hoogte. (need to know-principe)
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De bunker werd tot 1995 permanent bewaakt. In dat jaar vond er ondergronds ook de laatste geheime
oefening plaats. Om de commandobunker 24 uur per etmaal operationeel te houden werd een team
van 600 militairen ingezet; drie ploegen van 200 mensen.
Het militair domein in 1996 uit gebruik genomen. In 2009 werd de bunker museaal ingericht door het
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en vervolgens voor het publiek opengesteld.
Doel : Indekking tegen het "worst case" scenario: een nucleaire aanval
De bunker in Kemmel maakte deel uit van een plan van het Ministerie van Defensie om op drie
strategische punten in België een grote ondergrondse bunker te bouwen om op verschillende plaatsen
maatregelen te nemen om bij een mogelijk nieuw conflict gewapenderhand klaar te staan.
De bunker was bedoeld als commandopost voor een internationaal luchtverdedigingssysteem, maar
die functie zou hij nooit bekleden. Bij de voltooiing van de bouw ervan, was de bunker technologisch
al achterhaald. Zo is hij bijvoorbeeld niet bestand tegen een aanval met nucleaire, biologische of
chemische wapens. Aanpassingen om hem daar wel tegen bestand te maken, zouden te duur uitvallen.
Hij werd tot midden jaren negentig wel gebruikt als commandopost tijdens grootschalige oefeningen.
Het Belgische leger bereidde zich voor op een eventuele invasie uit het oosten. Bij een aanval van het
Rode Leger zou de bunker voor de NAVO het zenuwknooppunt van de Benelux worden. Jarenlang
trainden Denis Hardy en zijn mannen er zich op het worstcasescenario: een atoombomaanval. Wat dat
precies inhield werd tot het begin van de 21e eeuw, ruim vijftig jaar na de bouw, angstvallig verzwegen.
Niet enkel de activiteiten die in de bunker plaatsgrepen, maar zelfs al het bestaan van de bunker op
zich was zo top secret dat zelfs bij de Belgische Defensie bijna niemand van zijn bestaan afwist.
Georganiseerde commando-opdrachten
De bunker was eigenlijk een commandobunker. De oefeningen, die erin werden georganiseerd, waren
gebaseerd op realistische scenario’s met een opgezette aanval van de zogezegde vijand, die daarbij
dreigde met inzetting van de bepaalde (nucleaire) middelen. Het leger baseerde zich daarbij op
inlichtingen die men had van niet nader genoemde middelen die langs de andere kant van het IJzeren
Gordijn stonden. Speculaties dat in de bunker atoombommen werden opgeslagen zijn nooit bevestigd.
De site is ondertussen opgenomen in een historische pool, een overkoepelende adviesraad met steun
van het ministerie van defensie, die historisch waardevolle sites beheert. Het is de bedoeling dat ook
jongeren in contact komen met deze historische plaatsen en zo kennismaken met de militaire
geschiedenis. De bunker, een zeldzame getuigenis van de Koude Oorlog in België, richt zich vooral op
scholen en jongerengroepen. Dit museum van de Koude Oorlog verduidelijkt niet alleen het ontstaan
van de NAVO en het Warschaupact maar licht ook de rol van België in de Koude Oorlog toe.
De commandobunker is zowel met een gids als individueel te bezoeken.
Het interieur van deze bunker werd aangepast om de museale werking te verzekeren. Er werden
tentoonstellingskasten en panelen over de nucleaire bewapening opgesteld met sfeervolle verlichting.
Ook wordt de bouw van verdedigingsstellingen toegelicht. In het complex is er ook een bioscoopzaal.
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4.3.3

Mijn Dagboek: dag drie

Teken of vertel jouw verhaal van de dag:
-

Wat heb ik vandaag allemaal beleefd?
Wat zal ik zeker niet vergeten?
Wat heeft mij geraakt?
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4.4 Dag 4: Vrede

Datum: Donderdag 25 augustus 2016
Traject: Kemmel – Ploegsteert (13 km)
Thema: Vrede

Canadese infanterie in het Bos van Ploegsteert (maart 1916)
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4.4.1

Kaart van de dag

Kemmel – Ploegsteert: 21,5 km
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4.4.2

Dagprogramma

Dagverantwoordelijken:

Ivan (dagverloop) & Jens (opnames)

Vertrekplaats:

De Lork (Kattekerkhofstraat 2 8950 Kemmel, 051 / 44. 59. 70)

10u00:

iedereen aanwezig
Symbool van de dag:

De witte vredesduif met palmtakje in de bek op een lichtblauwe achtergrond met gele
stralende zon (vrede, stralende toekomst)

Historische feiten van de dag :
- 1914 : Duitse militairen denken dat een schietpartij in Leuven te wijten is aan
burgers. Ze drijven de burgers samen aan het station en schieten mannen
neer, voeren anderen weg, mishandelen vrouwen en slaan aan het
plunderen. De Duitsers beweren dat ze huizen in brand steken van waaruit
burgers schieten. Meer dan 2000 gebouwen gaan in de vlammen op,
waaronder de universiteitsbibliotheek (meer dan 250.000 boeken), het
gerechtshof, de St.-Petruskerk, de schouwburg en talloze huizen. Het
stadhuis bleef gespaard, waarschijnlijk, omdat daar het Duitse hoofdkwartier
gevestigd was. Vandaag en de volgende paar dagen vallen meer dan 200
doden onder de Leuvens bevolking.
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- 1917 : Eén enkel schot van een Duitse sluipschutter berooft kapitein W. B. WOOD
van het leven terwijl hij in een relatief rustige sector aan het Ieperse front
toekijkt hoe zijn manschappen een prikkeldraadversperring aanbrengen.
Minder dan een maand voordien had de kapitein nog een hoge Britse
onderscheiding gekregen voor zijn moedige gedrag tijdens de inname van
een reeks betonnen versterkingen op 31 juli. Terwijl overal in de omgeving
mannen sneuvelden, bleef hij de overlevenden aanvoeren tot ze hun doel
bereikt hadden. Die dag leek de kapitein wel immuun voor Duitse kogels,
terwijl hij deze avond op een relatief rustige plek op het slagveld geveld
wordt door die ene kogel, die afgevuurd wordt. Hij ligt begraven op "Kemmel
Chateau Military Cemetery" (Nieuwstraat 40, 8950 Kemmel), waar er in
totaal 1135 gesneuvelden uit het Britse Commonwealth liggen, waaronder 1
Franse moslim.
10u30 – 11u00:

De Lork (Kattekerkhofstraat 2 8950 Kemmel, 051 / 44. 59. 70) –
Pool of Peace (3 km)

Pool of Peace of Spanbroekmolentrechter

(Mijnenslag 7 juni 1917)

De Spanbroekmolenkrater, ook wel "Pool of Peace" genoemd, is een mijnkrater in het Wijtschate. De
krater is ontstaan op 7 juni 1917, tijdens de Tweede Slag om Mesen. In totaal zijn er 19 kraters ontstaan
door de ontploffingen van een reeks mijnen tijdens deze slag, maar deze krater is de beroemdste.
Het gebied van deze slag lag rond de plaats Mesen, ten zuiden van Ieper, en was ter voorbereiding
voor de Slag om Passendale, genoemd naar het dorp dat het aanvankelijke doel van de aanval was.
Het doel van de geallieerden was om met de slag om Mesen het front bij Ieper rechter te trekken,
zodat de aanval op Passendale een grotere kans op succes zou hebben.
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In januari 1916 werd gestart met het graven van een tunnel van 520 m voor het plaatsen van 41.314
kg ammonal. De graafwerken werden uitgevoerd door de 50th Tunnelling Company, de 3rd Canadian
Tunnelling Company, de 175th Tunnelling Company en de 71st Tunnelling Company. Op 7 juni 1917 om
04:10 brachten de Britten tussen Hill 60 en The Birdcage ten zuidwesten van Waasten in totaal 19
dieptebommen tot ontploffing. Hier werd een krater geslagen van 27 m diep met een diameter van
129 m. Na bijna 100 jaar erosie is er nu in het landschap een vijver ontstaan van 12 m diep en een
diameter van 76 m.
Eigenlijk was het de bedoeling om 24 mijnen te laten ontploffen, maar één werd door de Duitsers
onschadelijk gemaakt. Een tweede ontplofte niet, maar kwam op 17 juli 1955 door blikseminslag tot
ontploffing. De drie andere liggen nog altijd in de buurt van The Birdcage onder de grond opgeslagen.
Rond de krater liggen een aantal Britse militaire begraafplaatsen, zoals de Lone Tree Cemetery en de
Spanbroekmolen British Cemetery.
11u00 – 12u00:

Pool of Peace – Markt van Mesen (3,5 km)

12u00 – 13u00:

Middagmaal op de markt van Mesen

De Kerstbestanden

Eind december 1914 hadden de weersomstandigheden oorlogshandelingen onmogelijk gemaakt en
lagen beide legers tegenover elkaar in de loopgraven. Een sfeer van "leven en laten leven" ontstond.
Rond Kerstmis gingen soldaten zelfs bij de vijand Kerstmis vieren in de loopgraaf, rondom een
kerstboom (die vooral door Duitse troepen werden gebruikt; de geallieerden schoten ze op sommige
plaatsen aan flarden, uit vrees voor een valstrik) en er werden cadeaus uitgewisseld. De dag erna
volgde op sommige plaatsen zelfs een voetbalwedstrijd in het niemandsland. De merkwaardige situatie
aan deze fronten duurden van een paar uur tot zelfs enkele dagen. Men waarschuwde elkaar zelfs als
er een aanval zou komen. Als er in de loopgraven bezoek kwam van de legerleiding werd de
tegenstander hiervan verwittigd en werd er duchtig heen en weer geschoten, over de hoofden heen.
De dagen nadien werden alle lijken, die nog in het niemandsland lagen, gezamenlijk opgeruimd en
begraven.
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De eerste kerstbestanden ontstonden in Vlaanderen, meer bepaald in de Ieperse sector, op initiatief
van Duitse soldaten, vooral Saksische en Beierse troepen. Op sommige plaatsen namen ook Pruisische
soldaten deel. Langs de andere zijde waren het vooral Britse troepen die deelnamen aan deze
verbroederingen. Maar ook Belgen en Fransen deden mee. Geschat wordt dat aan het hele Westfront
ongeveer de helft van alle soldaten samen Kerstmis vierde (dit gebeurde eveneens aan het Oostfront).
Volgens de schrijver Mike Dash zouden er spontaan partijtjes voetbal zijn gespeeld aan het front. De
meest legendarische wedstrijd zou die tussen de Britten en de Duitsers zijn gespeeld, in de wijk SaintYvon, in de buurt van Ploegsteert. De Duitsers wonnen met 3-2. Dit wordt door sommige historici
betwist.
Niettemin werd op 11 december 2014 een gedenkmonument ingehuldigd in Komen-Waasten, door de
voorzitter van de UEFA, Michel Platini.
13u00 – 13u30:

Mesen – Island of Ireland Peacepark & NZ Memorial (1 km)

Ierse Vredestoren

Het Ierse Vredespark met de ronde toren gelegen langs de Armentierssteenweg, is een project van de
Ierse organisatie "A Journey of Reconciliation". Het werd aangelegd van juli tot november 1998 door
jongeren uit Noord-Ierland en de Ierse republiek, als een symbool van vrede en verzoening. Het
vredespark werd plechtig ingehuldigd op 11 november 1998 door de Ierse president Mary McAleese,
in aanwezigheid van HM Koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië en ZM Koning Albert II van België,
vergezeld van HM Koningin Paola. De site werd ontworpen door de architecten O'Grady (Ierland) en
Breyne (leper). De Round Tower verwijst naar de middeleeuwse torens die in Ierland door de Kelten
werden opgetrokken als verdediging tegen de Vikingen. In de toren zijn de namen van circa 49.000
Ierse doden uit WOl terug te vinden in de War Memorial Books. Op het pad naar de toren liggen negen
platte stenen met persoonlijke getuigenissen. (Bron: thematische fietstocht 'De mijnenslag van 1917'
- Westtoer)
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Opmerking : in feite had deze Ierse toren niet in Mesen moeten staan (Nieuwzeelanders), maar in
Wijtschate, omdat de Ieren daar gevochten hebben. Men vond er echter geen geschikte plaats voor,
waardoor hij in Mesen kwam te staan.
13u30 – 14u30:

Island
of
Ireland
Peacepark
Prowse Point Military Cementery (3,5 km)

&

14u30 – 15u30:

Vieruurtje aan Prowse Point Military Cementery

NZ

Memorial

–

doosje aarde als souvenir van onderweg
(plaats, datum en specificatie noteren + foto)
“We Will Remember Them-teken” vb. klaproos (atelier, totaal 4)
Prowse Point Military Cemetery

Prowse Point werd genoemd naar Brigadier-General C B Prowse, DSO (Somerset Light Infantry), die in
juli 1916 stierf als bevelhebber van de 11th Infantry Brigade en die op Louvencourt Military Cemetery
begraven is. De aanleg van de begraafplaats begon door de 2nd Royal Dublin Fusiliers and the 1st Royal
Warwicks. De begraafplaats werd gebruikt van november 1914 tot april 1918.
Deze begraafplaats is de enige die genoemd is naar een persoon : Majoor Charles B. Prowse (later
benoemd tot brigadegeneraal) DSO (Somerset Light Infantry. Hij gaf zijn naam aan een boerderij op
die plek (Prowse Point Farm), die hardnekkig werd verdedigd door zijn troepen, waarbij hij zich
heldhaftig zou gedragen hebben. Hij werd trouwens onderscheiden met de Distinguished Service
Order (DSO). Hij sneuvelde in juli 1916 en ligt begraven in Louvencourt Military Cemetery. De
begraafplaats werd aangelegd door de 2nd Royal Dublin Fusiliers en de 1st Royal Warwicks in
november 1914 en is in gebruik gebleven tot april 1918.
Er liggen 168 Britten, 14 Australiërs, 42 Nieuw-Zeelanders, 1 Canadees en 12 Duitsers begraven.
W H Cowlishaw maakte het ontwerp.
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Vermeldingen op een grafsteen

kenteken van de eenheid, waartoe de gesneuvelde
behoorde
stamnummer en rang
initialen voornamen en familienaam (+ evtl. eervolle
decoraties, zoals VC, DSM, DSC, MM, )
naam van de eenheid van de gesneuvelde
sterfdatum (dag, maand, jaar)

leeftijd

geloofsovertuiging van de gesneuvelde (Church of
England)
eventueel persoonlijke boodschap van de
nabestaanden (er bestonden ook een aantal vaste
vermeldingen)

15u30 – 16u30:

Prowse Point Military Cementery –
Ploegsteert Sector Battlefield Experience (3 km)

Ploegsteert Sector Battlefield Experience
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Het Ploegsteert Memorial is een oorlogsmonument ter ere van Britse gesneuvelden uit de Eerste
Wereldoorlog, gelegen in het Belgische dorp Ploegsteert. Het herdenkingsmonument staat op de
Britse militaire begraafplaats Berks Cemetery Extension, net ten noorden van het dorpscentrum langs
de weg naar Mesen (N365) in het Bos van Ploegsteert. Het wordt onderhouden door de
Commonwealth War Graves Commission en herdenkt 11.390 Britse militaire die in de omgeving
sneuvelden, maar geen gekend graf hebben. Het cirkelvormig gebouw is ontworpen door Harold
Bradshaw. Binnenin bevinden zich panelen waarin de namen van de gesneuvelden zijn gegraveerd.
Net ten noorden van de plaats bevond zich een kruispunt dat de Britten Hyde Park Corner noemden.
Aan de oostkant van de weg Ploegsteert-Mesen begon men al in april 1915 met de aanleg van een
begraafplaats, de Hyde Park Corner (Royal Berks) Cemetery, die in gebruik zou blijven tot in het najaar
van 1917. In 1916 begon men een uitbreiding aan de westelijke kant van de weg, de Berks Cemetery
Extension. Deze laatste werd in 1930 uitgebreid toen de begraafplaats Rosenberg Chateau Military
Cemetery and Extension ontruimd werd. Centraal werd het Ploegsteert Memorial opgetrokken.
Het monument herdenkt de vermiste soldaten uit een sector die begrensd wordt door de lijn Kaaster
- Dranouter - Waasten langs de Douvebeek in het noorden en de lijn Haverskerke - Stegers - Fournesen-Weppes, deels langs de Leie, in het zuiden. In dit gebied lagen onder meer de steden Hazebroek,
Meregem, Belle en Armentiers en ook het Nieppebos en het Bos van Ploegsteert. Veel soldaten
kwamen hier niet om tijdens grote slagen, maar wel tijdens dagelijkse schermutselingen.
Aanvankelijk wilde men een monument oprichten in Rijsel. Het Ploegsteert Memorial werd ingewijd
op 7 juni 1931 door de hertog van Brabant, de latere koning Leopold III. Elke eerste vrijdag van de
maand wordt hier om 19.00 Hr de Last Post geblazen.
16u30 – 17u00:
-

Huldiging van de stappers
Muzikale verwelkoming door Wim Chielens
Huldiging door Bert Kellens (reïnactor) en uitreiking van de diploma’s en medailles
Voordracht van het gedicht door een aantal jongeren
Bedanking door Guy en Bruno (zie 3.5 woord van dank)

17u00 – 17u30:

Terugkeer naar De Lork te Kemmel voor een slotmaaltijd met de shuttle

17u30 – 19u00:

Slotmaaltijd in De Lork
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4.4.3

Mijn Dagboek: dag vier

Teken of vertel jouw verhaal van de dag:
-

Wat heb ik vandaag allemaal beleefd?
Wat zal ik zeker niet vergeten?
Wat heeft mij geraakt?
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5. Woord van dank

Bedankt aan:
De jongeren voor hun doorzettingsvermogen en enthousiasme,
Maaike Cafmeyer als meter van dit project,
De werkgroep ateliers voor hun creatieve bijdragen,
Alle collega’s die dit mee hebben mogelijk gemaakt,
Alle gastgezinnen voor hun gastvrijheid,
Rotary Kortrijk Groeninghe als sponsor,
Het Provinciecommando West – Vlaanderen als sponsor,
Alle contextfiguren, prominenten en betrokkenen voor hun steun en
aanwezigheid.
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6. Belangrijke contactgegevens
-

’t Buitenbeentje:
Kajakclub (begeleider):
Frituur ’t Kattekwaad:
Bert Kellens:
Wim Chielens:
De Lork:

0496/69 75 11
0478/50.91.70
057/20 01 78
0494/84 91 40
051 / 44. 59. 70
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