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Als reactie op de vergankelijkheid van foto’s, teksten en artikels op websites en sociale media, publiceerde ik in 

oktober 2018 mijn boek : ‘Bevrijdingsoffensief in de Leiestreek : van Ieper tot Gaverbeek’. Zodat er toch iets ‘tastbaars’

van mijn vele opzoekwerk zou overblijven.

Sindsdien plaatste ik alweer heel wat artikels op facebook en instagram die veel voorbereiding vroegen, maar opnieuw 

dreigden te verdwijnen... vandaar dat ik alle artikels in een apart bestand begon opzij te zetten. 

Dit resulteerde in deze ‘frontaal! nieuwsbrief’ waarin ik een selectie van artikels van de voorbije periode heb verzameld. 

Een groot gedeelte staat in zowel Nederlands als Engels, zoals ze op de sociale media terechtkwamen, emoticons 

inbegrepen. 😎😉 Er staan ook enkele links in deze nieuwsbrief naar de 360°-foto’s die ik postte: zeker eens 

uitproberen!

Het laat iedereen (ook wie niet op sociale media actief is) toe om rustig alle artikels te lezen, in één keer te downloaden

of eventueel zelfs af te drukken. 

Elk artikel is met zorg nagekeken en opgezocht. 

Ik zou het erg waarderen, als je iets laat weten, wanneer er iets uit de teksten of foto’s wordt overgenomen, 

en dat je hierbij ook een verwijzing naar www.frontaaltours.com plaatst.

Bedankt, veel leesplezier, alle vragen of commentaar welkom!

Gil Bossuyt    gil.bossuyt@skynet.be +32(479).29.29.08  www.frontaaltours.com

http://www.frontaaltours.com/
mailto:gil.bossuyt@skynet.be
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* Een opvallende vondst vlakbij het 36th (Ulster) Division Memorial 

(Bavikhove)

* Blackadder Trench

* Een fosforgranaat gevonden te Deerlijk.



frontaal! newsletter 
2019

In October 2018, in response to the transiency of photos, texts and articles on websites and social media, I published my book: 

"Liberation offensive in the Lys region: from Ypres to Gaverbeek." So that something "tangible" from my research work would 

remain.

Since then I have posted a lot of my research on Facebook and instagram, which required a lot of preparation. But these posts

were likely to disappear again in digital history ... that's why I started to put all posts aside in a separate pdf-file.

This resulted in this ‘frontaaltours.com Newsletter’in which I have collected a selection of articles from the past period.

A large part is in both Dutch and English, as they were posted on social media, including emoticons. 😎😉

There are also some links in this newsletter to the 360 ° photos that I posted: give it a try!

It allows everyone (even those who are not active on social media) to quietly read all articles, to download them at once,

or even print them.

Every item has been carefully checked and looked up.

I would really appreciate it, if you noticed me, when something is to be re-produced from my texts or photos,

and that also a reference to www.frontaaltours.com would be placed.

Thank you, enjoy reading, all questions or comments are most welcome!

Gil Bossuyt        gil.bossuyt@skynet.be        +32 (479) .29.29.08           www.frontaaltours.com

http://www.frontaaltours.com/
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facebookpost 
Ancre Cemetery (Somme, Fr.)

14.04.2019

Vorige week op ‘Ancre British Cemetery’. Een prachtig gelegen begraafplaats aan de oever van de Ancre, zijrivier van de Somme. Reden van ons bezoek was een oude foto die een mooie 

‘toen en nu’-mogelijkheid bood. De oude foto dateert vermoedelijk van in de late jaren ’20, toen familieleden de pas ingerichte begraafplaats kwamen bezoeken. De oorlog was nog niet 

zo lang voorbij, en de confrontatie met het ongelooflijke aantal slachtoffers in de omgeving moet overweldigend zijn geweest.

We zochten ter plaatse het standpunt van de fotograaf van toen. In de verte zie je de Ulster Tower, destijds mooi te onderscheiden in het landschap. Nu ligt er een klein bos achter de 

toren, dat je op de hedendaagse foto makkelijk terugvindt. 

Op Ancre British Cemetery rusten 2.540 slachtoffers, waarvan 1.335 onbekend bleven. Hun namen staan op het Thiepval Memorial. Het terrein lag maandenlang middenin de hevigste 

gevechten tijdens de slag aan de Somme. De geïdentificeerde slachtoffers zijn vooral van de 36e divisie, die vielen op 1 juli 1916. Er rusten ook heel veel slachtoffers van de 63e (Naval) 

Divisie, die sneuvelden bij de inname van het terrein op 13 november 1916.

www.frontaaltours.com

Last week at ‘Ancre British Cemetery’. A beautifully located cemetery on the banks of the Ancre, side river of the Somme. The reason for our visit was an old photo that offered a nice 

"then and now" opportunity. The old photo probably dates from the late 1920s, when family members came to visit the new installed cemetery. The war had ended not so long ago, and 

the confrontation with the incredible number of victims in the area must have been overwhelming.

We looked for the position of the photographer back then. In the distance you can see the Ulster Tower, which was beautifully distinguished in the landscape at the time. Now there is a 

small forest behind the tower, which you can easily find in the contemporary photo.

Ancre British Cemetery contains 2,540 casualties graves, of which 1,335 remained unknown. Their names are on the Thiepval Memorial. The site layed for months in the midst of the 

most fierce fighting during the Battle of the Somme. The victims identified were mainly from the 36th Division, which fell on July 1, 1916. There are also many victims from the 63rd 

(Naval) Division, who fell when the site was taken on November 13, 1916.

www.frontaaltours.com

http://www.frontaaltours.com/
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Shankill Road Defenders Flute Band
What a fantastic day with the Shankill Road Defenders Flute Band. 
This morning I told them all about the 36th (Ulster) Division Memorial at the Lys in 
Bavikhove, and then we went to "Harlebeke New British Cemetery". 
Tonight they played at the Last Post Ceremony under the Menin Gate.
a big thank you to Phil Hamilton and all of the group! 

Shankill Road Defenders Flute Band
Wat een fantastische dag met de Shankill Road Defenders Flute Band. 
Vanmorgen gidste ik hen bij het 36th (Ulster) Division Memorial aan de Leie in 
Bavikhove en op ‘Harlebeke New British Cemetery’. 
Vanavond speelden ze bij de Last Post Ceremonie onder de Menenpoort.
welbedankt aan Phil Hamilton en de volledige groep! 

facebookpost 
Shankill Road Defenders

10.08.2019
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facebookpost ‘Leland Wingate Fernald’
360° foto @ Lijssenthoek Military Cemetery, Adopt a U.S. Tommy : Leland Wingate Fernald

‘A volunteer from the U.S.A. to avenge the Lusitania Murder’

Vooraleer de Amerikanen aan de Eerste Wereldoorlog deelnamen vanaf 6 april 1917, waren al veel mannen ongeduldig uit de USA naar het front vertrokken om te gaan strijden onder 
bv. Canadese, Britse of Franse vlag…
Het ‘Adopt a U.S. Tommy’-project geeft je de kans om het graf van een Amerikaanse soldaat die vocht onder de Commonwealth-troepen, te adopteren. Het graf zelf wordt uiteraard 
onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission.

Bedoeling van het project is dat deze graven regelmatig door de adopteerders bezocht worden, en dat deze ook wat speurwerk verrichten naar de herkomst van hun geadopteerde 
soldaat, en dan eventueel contact te leggen met nabestaanden. 

Het graf dat ik adopteerde, van driver Leland Wingate Fernald op Lijssenthoek Military Cemetery (VI.C.36A), draagt een heel bijzonder grafschrift: ‘A volunteer from the U.S.A. to avenge 
the Lusitania murder’… Een vrijwilliger met heel duidelijke motieven dus.

De Lusitania was een passagiersschip dat door de Duitsers werd getorpedeerd op 7 mei 1915. Het was die dag onderweg van New York naar Liverpool. De Duitsers vermoedden dat er 
wapens en allerlei militaire goederen aan boord waren. Het schip zonk in nog geen 18 minuten en hierbij kwamen 1.198 van de 1.962 opvarenden om het leven, waaronder 128 
Amerikaanse burgers. Nadien bleek dat er inderdaad oorlogsmateriaal voor de Britten aan boord was.
Het voorval verzuurde verder de diplomatieke relaties tussen Amerika en Duitsland, maar toch betekende het nog geen onmiddellijk oorlogsverklaring. Amerika verkreeg alleen een 
tijdelijke versoepeling van de Duitse ‘totale duikbotenoorlog’. 

Waarom Leland Wingate Fernald zo expliciet wraakzuchtig was over dit voorval, en hiervoor zelf onmiddellijk onder de wapens ging, is onduidelijk. In de lijsten van de opvarenden van 
de Lusitania heb ik al meerdere malen gezocht naar connecties met deze Amerikaanse vrijwilliger in Canadese dienst, maar tot nu toe zonder resultaat… 

Voor mijn bezoek aan Leland Wingate Fernald, bracht ik een originele tekening mee van Ivan Adriaenssens, met daarop een zinkende Lusitania. Waarvoor nogmaals dank, Ivan!

En nog deze zijsprong: de Amerikaanse gemeenschap had begin jaren 1900 een nog heel sterk aanwezige Europese immigratie-achtergrond, waardoor er zich zeker ook Amerikanen bij 
de Duitse troepen hebben aangesloten… maar daar is – zoals steeds -heel weinig over te vinden. Ik heb hierover via specialisten al wat informatie verzameld, wordt vervolgd. ..

09.08.2019



360° photo @ Lijssenthoek Military Cemetery, Adopt a U.S. Tommy : Leland Wingate Fernald

facebookpost ‘Leland Wingate Fernald’

Adopt a U.S. Tommy: Leland Wingate Fernald "A volunteer from the U.S.A. to avenge the Lusitania Murder "

Before the Americans took part in the First World War from April 6, 1917, many men had already left the USA impatiently to fight under the Canadian, British or French flag…

The "Adopt a U.S. Tommy 'project gives you the chance to adopt the grave of an American soldier who fought among the Commonwealth forces. The grave itself is of course maintained 
by the Commonwealth War Graves Commission.

The aim of the project is that these graves are regularly visited by the adopters, and that these also do some research on the origin of their adopted soldier, and then possibly make 
contact with relatives.

The grave that I adopted, from driver Leland Wingate Fernald at Lijssenthoek Military Cemetery (VI.C.36A), has a very special epitaph: "A volunteer from the U.S.A. to avenge the 
Lusitania murder ’… So this man was a volunteer with very clear motives.

The Lusitania was a passenger ship torpedoed by the Germans on 7 May 1915. It was on its way from New York to Liverpool that day. The Germans suspected that there were weapons 
and all kinds of military goods on board. The ship sank in less than 18 minutes, killing 1,198 of the 1,962 people on board, including 128 American citizens. Afterwards it turned out that 
British war material was indeed on board of the ship.

The incident further troubled diplomatic relations between America and Germany, yet it did not mean an immediate declaration of war. America only obtained a temporary relaxation of 
the German "total submarine war". 

It is unclear why Leland Wingate Fernald was so explicitly revengeful about this incident, and why he immediately volunteered as a soldier for it. In the lists of those on board the 
Lusitania I have searched several times for connections with this American in Canadian service, but so far without result ...

For my visit to Leland Wingate Fernald, I took an original drawing of Ivan Adriaenssens, with a sinking Lusitania on it. Thanks again, Ivan!

A side thought : the American community had a very strong European immigration background at the beginning of the 1900s, as a result of which American citizens have certainly also 
joined the German troops ... but - as always - there is very little to be found about that. I have already collected some information about this through specialists, to be continued…

09.08.2019
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klik hier voor de 360°-foto
Click here for the 360°-photo

facebookpost ‘Leland Wingate Fernald’

09.08.2019

https://theta360.com/s/rNphdFmXeNwl4a2Md0xUBLPlo
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facebookpost : Oude Duitse begraafplaats Anzegem / former German Cemetery Anzegem

Langs de Lange Winterstraat in Anzegem werd de trap weer blootgelegd naar de oude Duitse begraafplaats. 
Deze ontstond tijdens het bevrijdingsoffensief in 1918 en groeide nadien aan met verzamelde graven uit de omgeving. 
Tot in 1955 rustten hier 2.000 Duitse soldaten. De onbekenden werden naar Langemark gebracht, 
de bekenden vind je nu nog terug op de begraafplaats Menen Wald.

Along the Lange Winterstraat in Anzegem, 
the stairs were exposed again to the old 
German cemetery.

The cemetery was started during the 
liberation offensive in 1918 and subsequently 
grew with collected graves from the area.

Up to 1955,  2.000 German soldiers were 
buried here. In that year, the unknown graves 
were brought to Langemark,
the known graves were transferred to Menen 
Wald cemetery. (Menen)
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facebookpost : boekeninzameling Wim Callens (deel 1)

12.10.2019

oproep aan alle wo1- en wo2-verzamelaars:
wie helpt Wim om zijn collectie weer op te bouwen?
In Het Nieuwsblad van vrijdag ll. las ik het artikel over Wim Callens uit Sint-Baafs-Vijve, die vorig weekend zijn woning in vlammen zag opgaan, met daarin zijn volledige 25-jarige boeken- en 
dvd-collectie over wo1 & wo2: een groot aantal boeken en maar liefst 4000 (!) dvd’s… Niets uit de collectie kon gered worden.

Vanmorgen ging ik bij Wim langs om hem te helpen bij een nieuwe start. Ik schonk hem mijn eigen boek ‘Bevrijdingsoffensief in de Leiestreek: van Ieper tot Gaverbeek’ en een andere 
classic 😃 van JHJ Andriessen: ‘De Eerste Wereldoorlog in foto’s’. Wim was heel dankbaar en zeer enthousiast toen ik hem beloofde om ook op allerlei wo1-groepen een oproep te 
plaatsen. 

Dus als je deze collega-wo(1 of 2)-liefhebber een plezier kunt doen met enkele boeken of dvd’s die je misschien wel kunt missen… zou dat echt super zijn! Neem contact op met Wim 
Callens op telefoonnummer 0474.90.72.82, via e-mail: wim.callens9@gmail.com. adres: Vijvedreef 11, 8710 Sint-Baafs-Vijve. 
Bedankt om te helpen en/of bericht te delen! 👍

To all ww1 and ww2 collectors: who helps Wim to rebuild his collection?
In Het Nieuwsblad newspaper on Friday, I read the article about Wim Callens from Sint-Baafs-Vijve, who saw his home go up in flames last weekend...the house containing his entire 25-
year book and DVD collection about WW1 & WW2: a large number of books and no less than 4000 (!) DVDs ... Nothing from the collection could be saved.

This morning I visited Wim to help him with a new start. I gave him my own book "Liberation Offensive in the Lys Region: from Ypres to Gaverbeek" and another classic 😃 by JHJ 
Andriessen: "The First World War in photos". Wim was very grateful and very enthusiastic when I promised him to post a call on some WW1 groups.

So if you could do this fellow ww (1 or 2) enthusiast a favor with some books or DVDs that you might miss ... that would be really great! Contact Wim Callens on telephone number 
0032.474.90.72.82, via e-mail: wim.callens9@gmail.com. address: Vijvedreef 11, 8710 Sint-Baafs-Vijve.
Thank you for helping and / or sharing a message! 👍



facebookpost : boekeninzameling Wim Callens (deel 1)
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facebookpost 360°-foto: 
een matroos op ‘Ingoyghem Military Cemetery’? /
a sailor on ‘Ingoyghem Military Cemetery?

360°-foto: een matroos op ‘Ingoyghem Military Cemetery’?

Op ‘Ingoyghem Military Cemetery’ rusten 88 Britse soldaten en 54 Duitse. Ingooigem 
werd op 25 oktober 1918 ingenomen door de Britten, en toen was hier al een Duitse 
begraafplaats. De Duitse slachtoffers liggen onder slechts 20 grafstenen, want ze zijn 
telkens per 2 of per 3 begraven. Slechts 3 Duitse slachtoffers werden geïdentificeerd.

Eén Brits graf trok mijn aandacht: een matrozengraf op zo’n 65 km vanaf de kust? 
Uiteraard is het mij bekend dat ‘matrozen’ van de Naval Division ook als infanterie 
werden
ingezet aan de Somme (Ancre) en in de laatste fases van de slag bij Passendale, maar 
zeker niet tijdens het bevrijdingsoffensief in de Leiestreek.

Luitenant Kenneth Van Allen stierf ook een stuk eerder: op 4 mei 1916. Na wat 
opzoekwerk toch een en ander gevonden: 
hij maakte deel uit van de Royal Naval Air Service, van Canadese afkomst en was 27 jaar 
toen hij verongelukte. Tijdens een vliegtuigcrash?

Aanvankelijk was hij opgegeven als vermist, maar werd dan na de bevrijding aangetroffen 
op ‘Wenduine Churchyard’, een heel stuk in Duits bezet gebied.

In oktober 1933 werd hij dan overgebracht naar Ingooigem, samen met nog een 
onbekende ‘zeeman’, die ook hier naast Van Allen werd begraven.

Tijdens de opgraving werd nog een autopsie verricht, waarin – luguber - wordt 
gerapporteerd: ‘body very badly smashed…’  dus mijn vermoeden van een vliegtuigcrash 
boven vijandelijk gebied wordt hier bevestigd.

360° photo: a sailor at "Ingoyghem Military Cemetery"?

" Ingoyghem Military Cemetery" contains the graves of 88 British and 54 German soldiers. Ingooigem was 
captured by the British on October 25, 1918, and there was already a German cemetery here. The German 
casualties only have 20 gravestones, because they are buried per 2 or per 3. Only 3 German graves are 
identified.

One British grave caught my attention: a sailor’s grave about 65 km from the coast? Of course I am aware 
that "sailors" from the Naval Division were also deployed as infantry on the Somme (Ancre) and in the final 
stages of the Battle of Passchendaele, but surely not during the liberation offensive in the Lys region.

Lieutenant Kenneth Van Allen also died some years earlier: on May 4, 1916. After some research work we 
found some things: he was a member of the Royal Naval Air Service, of Canadian descent, and was 27 years 
old when he died in an accident. A plane crash?

Initially he was reported missing, but after the liberation, he was found on "Wenduine Churchyard", some 
distance into German occupied territory.

In October 1933 he was then transferred to Ingooigem, together with another unknown "sailor," who is also 
buried here next to Van Allen.

During the excavation, an autopsy was done in which – quite grim - is reported: "body very badly smashed ..." 
so my suspicion of a plane crash over enemy territory is confirmed here.



klik hier voor de 360°-foto
Click here for the 360°-photo

facebookpost 360°-foto: 
een matroos op ‘Ingoyghem Military Cemetery’?
A sailor on ‘Ingoyghem Military Cemetery?

https://theta360.com/s/rUEiEwGIzdOXNi7DSYbHsAewa
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facebookpost : 1 year ‘36th (Ulster) Divison Lys Memorial’

Vandaag is het 1 jaar geleden dat we vol trots het memorial voor de 36e (Ulster) Divisie onthulden aan de Leieboorden. 

Wat een dag… Sindsdien verwelkomden we al heel wat groepen uit Noord-Ierland en ook vele mensen uit de streek, op dit mooiste hoekje van Bavikhove. 
De kransen en kruisjes liggen er als bewijs van de vele bezoeken.

Aan de bezoekers die we er ontmoetten vertelden we het verhaal van de oversteek en de vele slachtoffers die nog vielen in de laatste weken van de Eerste Wereldoorlog. 
En we zijn vast van plan om dit nog vele malen en vele jaren te doen. 

Nogmaals dank aan Phil Hamilton, Annick Vandebuerie en Fhilip Vannieuwenhuyze voor de samenwerking en deze blijvende mooie voetafdruk aan de Leie.

Today it is 1 year ago that we proudly unveiled the memorial for the 36th (Ulster) Division on the bank of the Lys. 

What a day ... Since then we have welcomed many groups from Northern Ireland and also many people from the region, on this most beautiful corner of Bavikhove. 
The wreaths and crosses are there as proof of the many visits.

We told these visitors the story of the crossing and the many victims who fell in these last weeks of ‘the Great War’. 
And we are determined to do this for many times and many years to come.

Thanks again to Phil Hamilton, Annick Vandebuerie and Fhilip Vannieuwenhuyze for the cooperation and this lasting beautiful footprint at the Lys.

18.08.2019
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facebookpost : ‘unboxing’ geleverde boeken...

Unboxing photo! Net geleverd : 2 boeken over de 36th (Ulster) Division en een lijvig werk over loopgraven
en hun benaming. Altijd maar lezen en studeren... At your service! 

Unboxing photo! Just arrived : 2 books about the 36th (Ulster) Division and one about trenches & their names. 
Always reading & studying...  At your service! 

21.10.2019
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facebookpost : 1 jaar na de publicatie van het boek... /
1 year after publishing our book...

19.10.2019

Wat een onwaarschijnlijke avond vorig jaar op 19 oktober... Het boek is ondertussen uitverkocht. 

Voor zij die er eentje hebben dus een collector's item. Volgende stap - waarnaar veel vraag –
is de Engelse versie. Hierover nu aan het nadenken. Het vertalen zelf is hierin de eenvoudigste stap... 🤔

Ondertussen volop bezig met de planning voor de uitstappen van volgend jaar. Ieper, Somme, Leiestreek en een 
nieuw programma in ontwikkeling voor vanaf 2021. Je hoort er nog van. 
Wie nog op zoek is naar een heel bijzondere en onvergetelijke uitstap voor 2020 : 
check onze agenda op www.frontaaltours.com

What an unlikely evening last year on October 19th ... The book has since sold out. 

So for those who have one, a collector's item. The next step - which is in high demand - is the English version.
Now thinking about this. Translation itself is the simplest step in this ... 🤔
Meanwhile fully engaged in planning for next year's trips. Ypres, Somme, Lys region 
and a new program in development for 2021. You will certainly hear about it. 

Those who are still looking for a very special and unforgettable trip for 2020: 
check our agenda on www.frontaaltours.com

http://www.frontaaltours.com/?fbclid=IwAR3-PZWvUz6kiWOqsdOLiHKJ254fF8tCmb85xGWx1N1a_jxsdD4vd5Cy9DY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.frontaaltours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0mrUwsa0LpeUyzPDjU4CoZyqk1DOg1sR7ep13nv4ajMQz0-qWBINs__tU&h=AT2uAjCbHwqHjBABDvZ7gcViQhTN_JeMQlGD6NUtudt-qhvGU247pV7czsTGmTWl49uYTAJuUmRxD2mfyLDRXNwjEnl0pqvOpIYgW_dQ0KeM0mx1mOC2vV4-hudFBSE-ynwm9nWs1kxMuIBkq08XWC65URs9i3TZ0iMcqSnmpMA8Dp8AjD6oHrKnlaoWvfCKTFOaMA2qBbIGohLb8txFF_AV5zkpBhnmpGyiZtUx5ItXirEUhohMUzcSpOpyxcEoQIEMHAb-dCCWfHsSDn0PYvrm8FfhnvNDOZanTa_FQni6OckFR_4_5px4RY1SWoR5XBhUestBDfDW9_eGvFPsQ2loYX_iYROqklehzywvhlZjVVQJ8dvwGPrBPTrGRDU5nGIFh9lxlcJ22hZLqUjUByF1rF5weF-6TDeVeLEhSAEWkCoyuhZ_1KlprTjBXjQqsJ52TnGen0Ib-yBDQnA6IY7rK_XZGRamBL4Uf1aU-IfLSQZngevNUYDjwuHNzqw25raegwZ9_LwnwTMd5RDtld05Jb9F55m9nLxeNLXGPKT8EuXJYNZOBeHhQJ7tM1wv62hZGs8wJ72NZO6rq3u4T2PbTiIF_GJVnNc49KJID9gYqvpcejsQvftwDinL
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facebookpost : 1 jaar na de publicatie van het boek... / 
1 year after publishing our book...
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facebookpost : boekeninzameling Wim Callens (deel 2)

23.10.2019

De oorlog mag dan soms een hard en koud onderwerp zijn... 
de groep geïnteresseerden bestaat zeker uit warme mensen! 
(maar dat wist ik al enige tijd. 😎😃)
Zie bijgevoegd artikel uit Het Nieuwsblad van deze morgen: na 10 dagen heeft Wim al heel veel boeken ontvangen vanuit alle hoeken 
van Vlaanderen. 
Waarvoor hartelijk dank! 👍👍👍

De inzamelactie is natuurlijk nog niet afgelopen:
...dus als je deze collega-wo(1 of 2)-liefhebber een plezier kunt doen met enkele boeken of dvd’s die je misschien wel kunt missen… 
zou dat echt super zijn! 
Neem contact op met Wim Callens op 
telefoonnummer 0474.90.72.82
via e-mail: wim.callens9@gmail.com. 
adres: Vijvedreef 11, 8710 Sint-Baafs-Vijve.

The war may sometimes be a hard and cold subject ... the group of interested people certainly consists of warm people!
(but I already knew that for some time. 😎😃)
see the attached article from this morning's Het Nieuwsblad: after 10 days Wim (who lost his war books collection in a fire) has
already received many books from all over Flanders. Thank you very much! 👍👍👍

The collection campaign is of course not over yet:
... so if you could do this fellow wo (1 or 2) enthusiast a favor with some books or DVDs that you might be able to miss ... that would be 
really great!
Please contact Wim Callens at
telephone number 0474.90.72.82
via e-mail: wim.callens9@gmail.com.
address: Vijvedreef 11, 8710 Sint-Baafs-Vijve.



next slide : new subject

volgende pagina : nieuw onderwerp



facebookpost : Bevrijdingsoffensief 1918: 
oversteek van de Leie door de 36th (Ulster) Division, deel 1.

19.10.2019

Bevrijdingsoffensief 1918: oversteek van de Leie door de 36th (Ulster) Division (deel 1)

(fragment en kaarten uit mijn boek 'Bevrijdingsoffensief in de Leiestreek: van Ieper tot Gaverbeek’)

"In het aanvalsplan voor de nacht van 19 op 20 oktober 1918, werden de 9th Royal Inniskilling Fusiliers aangeduid om als eersten voet te zetten op Beverse 
bodem. Daarna kregen ze de opdracht om - ondersteund door een artilleriebarrage - een zone vrij te maken tot aan de baan Kortrijk-Gent.
Ondertussen zouden de 1st Royal Inniskilling Fusiliers de Leie oversteken en zich op de rechteroever opstellen. Eens de zone tussen de Leie en de 
Gentsesteenweg was vrijgemaakt door de 9th, moesten de mannen van de 1st Royal Inniskilling Fusiliers aanvallen richting Desselgem, om de vijandelijke 
dreiging op de linkerflank uit te schakelen.

Zodra de ‘veilige zone’ tussen Beveren-Leie en Desselgem groot genoeg was, gingen de 15th Royal Irish Rifles (107th brigade) de rivier oversteken en de lijn 
overnemen van de 9th Royal Inniskilling Fusiliers. Om 6 u. ’s morgens zouden de 15th Royal Irish Rifles dan de aanval voort zetten vanaf deze lijn, samen met 
de Schotse 9e divisie op hun rechterkant…“

Geboeid door dit stukje streekgeschiedenis? Bekijk dan eens onze uitstappen in de Leiestreek (Desselgem-Bavikhove-Hulste-Harelbeke...) op 
www.frontaaltours.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.frontaaltours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nTiBhCt9IP0bnYL5QHTqK8iuww5Ki1dDWmqRjXDmsR3Omm1C8hDDgZ54&h=AT1HzJS2mjIco9XkKUxLtm8KF1GaMKJYKh-DoYUCSKJzR-E2phvV3PapcPDO7ryA1_ZXXvt3PyA36CcGaSCOz1seKjqkRQ_JK4IwOfqg9ByOVS9P2-AIs1O34H4TWUiGjsLcAmJJcUuwk5YzLZMuPSzly2f_


facebookpost : Liberation offensive 1918:
part 1 : the crossing of the Lys by the 36th (Ulster) Division 

19.10.2019

October 16th, 1918, Courtrai (Kortrijk).
(extract from my book, published October, 19th, 2018, only in Dutch, working on translation...😎)

In the attack plan for the night of 19 to 20 October, the 9th Royal Inniskilling Fusiliers were appointed to be the first to set foot on Beveren-Leie soil. 
They were then instructed - supported by an artillery barrage - to clear a zone up to the Courtrai-Ghent road.

In the meantime, the 1st Royal Inniskilling Fusiliers would cross the Lys and line up on the right bank. Once the zone between the Lys and the Courtrai-Ghent 
road was cleared by the 9th, the men of the 1st Royal Inniskilling Fusiliers had to attack towards Desselgem, to eliminate the enemy threat on the left flank.

As soon as the "safe zone" between Beveren-Leie and Desselgem was large enough, the 15th Royal Irish Rifles (107th brigade) started to cross the river and 
take over the line from the 9th Royal Inniskilling Fusiliers. At 6 a.m. In the morning, the 15th Royal Irish Rifles would then continue the attack from this line, 
along with the Scottish 9th division on their right ...

www.frontaaltours.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.frontaaltours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ZIN7RjW79KRhlTcFHHLWd-Q52MeTnTQpc70hj4EJvB-WPsLa04WdHZgE&h=AT3zUE42pKiFfmyW_4rVEia2EQ3hnpemfA0Wx0T7NSl6vC57DHxjvuockPUjlM7hT-ZHtCDzM3LRQVRltT69yebwHYJChlpgtf-NkJzUdNdmiVaKNRD6zr5xN7syjcYN0z9PRwNn3iHkhLdvFqKNkBkXsAVk
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facebookpost : Bevrijdingsoffensief 1918: 
deel 2 : oversteek van de Leie door de 36th (Ulster) Division

20.10.2019

(ingekort fragment en foto’s uit mijn boek 'Bevrijdingsoffensief in de Leiestreek: van Ieper tot Gaverbeek’)

Op zaterdag 19 oktober 1918, om 19 u., begon de 121st Field Company met de ‘bridging operations’. Bij duisternis en in alle stilte werden twee pontonboten van touwen voorzien en te 
water gelaten. Wanneer om 19u25 de eerste twee companies van de 9th Inniskilling Fusiliers op de oever verschenen, werden twee boten met een deel van deze manschappen over de 
Leie geroeid. Voorlopig bleef het stil van Duitse zijde… 
Aan de overkant bleven nu enkele mannen van de Royal Engineers achter, om de boten met touwen heen en weer te trekken. 
Even later merkten Duitse waarnemers wat er gebeurde en schoten enkele lichtkogels de lucht in. Onmiddellijk daarna begonnen de machinegeweren te ratelen, en lieten de Duitse 
kanonnen van zich horen. Toch ging het overzetten verder, en als bij wonder viel er slechts één slachtoffer. Om 20 u. waren al drie companies van de 9th Royal Inniskilling Fusiliers aan 
de Beverse kant van de Leie. Ook enkele machinegeweereenheden werden overgezet om de aanval van de 9th Royal Inniskilling Fusiliers richting Gentsesteenweg te ondersteunen. 
Hiermee was de vroegste oversteek al achter de rug. Zoals gezegd was er geen algemeen uur voor de oversteek bepaald. Op de rechterkant moesten de 9e (Schotse) divisie en de 29e 
Divisie dan nog aan hun oversteek beginnen. De hele nacht bestookten Duitse kanonnen de Leieboorden met massa’s (gas)granaten, want ook voor hen was het duidelijk dat ‘the 
crossing of the Lys’ was begonnen…
De acties werden nu zwaar verstoord door vele gas- en scherfgranaten, die vlakbij neervielen op de rivierboorden. 
Die nacht viel er een Duitse granaat bij de hoeve van Emiel Declerck, waar het brugmateriaal van de 150th was opgeslagen. Driver Coldridge - menner van een paardenspan - en 5 van 
zijn paarden werden hierbij gedood.
Driver Coldridge werd ter plaatse bij deze hoeve begraven, en in 1920 overgebracht naar ‘Harlebeke New British Cemetery’. 
Om 4u30 sloeg een Duitse granaat rechtstreeks in op de pontonbrug. Hierbij werd ‘sapper’ Hutton van de 150th Field Company gedood en werd de bovenstructuur van de brug 
beschadigd. Gelukkig bleven de pontons zelf intact. Wanneer het vijandelijke vuur alleen maar intenser werd, kwam het bevel om de brugactiviteiten te stoppen. De situatie aan de 
overkant van de rivier was nu ook heel onduidelijk…
De omstandigheden moeten chaotisch zijn geweest, wetende dat ondertussen een Britse artilleriebarrage was begonnen om de 9th Inniskillings te ondersteunen die oprukten naar de 
Gentsesteenweg. Dus terwijl de eigen granaten over hun hoofden gierden, landden de Duitse granaten tussen de Royal Engineers in…

Vlakbij de plaats van de oversteek staat sinds 18 augustus 2019 ons ‘36th (Ulster) Division Lys Memorial.
(afbeelding Sapper Hutton: John McCormick and Nigel Henderson shared Newspaper Archive)

www.frontaaltours.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.frontaaltours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rN2Ld5jEfGNgHQ7SdywbC1uOHZlpNh1xz02MNkgN2w9FnTyE0aiRdy34&h=AT1fkfVdZvLPzbE6JfRFOxddGIVG3-5MP1YC1ga0CwwxRWBeiRND9tnh2x-8Yl_1gI1Zxm-K35lP4REzKDYywgYEGjZDHHHp7pWM4p9GxV7PXAXH1bD3Gd6DTQGiw21bQihJj9xJZs4Apl5u2ChAot_MLf2W


facebookpost : Liberation offensive 1918: 
part 2 : the crossing of the river Lys by the 36th (Ulster) Division

20.10.2019

(fragment and photos from my book 'Liberation Offensive in the Lys Region: from Ypres to Gaverbeek', published October, 19th, 2018, only in Dutch, working on translation...😎)
On Saturday 19 October 1918, at 7 pm, the 121st Field Company started the "bridging operations". In the darkness and in all silence, two pontoon boats were provided with ropes and 
launched. When the first two companies of the 9th Inniskilling Fusiliers appeared on the bank at 7:25 pm, two boats with some of these men were rowed across the Lys. For the time 
being it remained silent on the German side ... A few men from the Royal Engineers were now on the other side, pulling the boats back and forth with the ropes.

Moments later, German observers noticed what was happening and a few light flares went up. Immediately afterwards, the machine guns began to rattle.... Still the transferring to the 
other side continued, and as if by miracle only one victim fell. At 8 p.m., already three companies of the 9th Royal Inniskilling Fusiliers were on the Beveren side of the Lys. A few machine 
gun units were also transferred to support the attack of the 9th Royal Inniskilling Fusiliers towards the Ghent-Courtrai road.

With these actions, the earliest crossing was accomplished. As mentioned, no general hour was set for the crossing. On the right side the 9th (Scottish) Division and the 29th Division still 
had to start their crossing. All night German guns bombarded the Lys banks with masses of (gas) shells, because it was also clear to them that "the crossing of the Lys" had begun ...
That night a German grenade fell at the farm of Emiel Declerck, where the bridging material from the 150th was stored. Driver Coldridge - driver of a horse-drawn carriage - and 5 of his 
horses were killed.

Driver Coldridge was buried on site at this farm, and transferred to "Harlebeke New British Cemetery" in 1920.
At 4.30 a German shell hit the pontoon bridge directly. Hereby, sapper Hutton of the 150th Field Company was killed and the superstructure of the bridge was damaged. Fortunately the 
pontoons themselves remained intact. When the enemy fire only intensified, the order came to stop the bridging activities. The situation on the other side of the river was now also very 
unclear ...

The circumstances must have been chaotic, knowing that meanwhile a British artillery barrage had begun to support the 9th Inniskillings that were advancing to the Ghent-Courtrai 
road. So while their own grenades were fired over their heads, the German shells crashed among the Royal Engineers ...

Nearby the place of the crossing is now (since August, 18th, 2018) the 36th (Ulster) Division Lys Memorial.
picture Sapper Hutton: John McCormick and Nigel Henderson shared Newspaper Archive.



facebookpost : Bevrijdingsoffensief 1918: 
deel 2 : oversteek van de Leie door de 36th (Ulster) Division

20.10.2019

klik hier voor de 360°-foto van het 36th (Ulster) Division Lys Memorial
Click here for the ‘36th (Ulster) Division Lys Memorial’-360°-photo

https://theta360.com/s/ks82LNXe13OIynTVszCjUD42S
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facebookpost : Bevrijdingsoffensief 1918: 
deel 3 : de moeizame bevrijding van Desselgem

22.10.2019

(ingekort fragment en foto’s uit mijn boek 'Bevrijdingsoffensief in de Leiestreek: van Ieper tot Gaverbeek’)

Na de oversteek van de Leie, verliep de bevrijding van de Desselgemse dorpskern door de 36th (Ulster) Division heel moeizaam… de Franse troepen op de linkerkant waren er die nacht niet in geslaagd 
de Leie over te steken vanuit Wielsbeke, zodat de laatste Duitsers heel goed konden standhouden. Pastoor Coussement bracht de nacht door in een ‘smalle stevige kelder’ onder het huis van brouwer 
Emiel Debrabandere. Deze kelder bestaat nog steeds, vorig jaar mocht ik deze fotograferen.
Verslag op basis van pastoor Coussement zijn dagboek:
In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 oktober brak de hel los: ‘Zaterdagnacht, een verschrikkelijke nacht. Vanaf omstreeks 10 uur begon de beschieting van Desselgem door de Engelsen. Het hield 
aan tot omstreeks 12 uur.’ De plaats en ook de kerk deelde zwaar in de klappen. Het feit dat de beschieting om middernacht ophield, is heel logisch. Precies op dat moment kregen de 1st Inniskilling 
Fusiliers de opdracht om het centrum van Desselgem aan te vallen, dus werden de Britse kanonnen op dit doel stilgelegd.

Om 2 uur die nacht openden de Duitsers het vuur, toen ze eenmaal beseften dat Desselgem-plaats in handen van de bevrijders was gevallen.
‘Van 2 tot 4 uur beschieten de Duitsers dan de parochie. Het is een gestaag zoeven, schuifelen en openkletsen van granaten omheen het huis van Emiel Debrabandere, in zijn hof, op de brouwerij, op 
de gebouwen daar rond, op het voorgebouw, op de kerk, op het klooster, op de pastorie en op vele andere huizen van de plaats. Een hels gerucht. Angst, bidden en beloften!’
Terwijl de grootste angsten werden uitgestaan in de kelder, werd er geroepen en getierd op straat.

‘We menen dat er gevochten werd tussen de Engelsen en de Duitsers’. Wanneer even later op de deur werd geklopt, durfden ze nauwelijks te gaan kijken… tenslotte waagden de meid van de pastoor 
en de weduwe Vanhoutte het om de deur te openen. Het bleek een bataljon ‘Engelsen’ te zijn. Hier liet de pastoor zich toch even meeslepen, en noteerde uitgelaten: ‘Our Saviours!’
In het dagboek staat dat deze mannen de weg vroegen naar ‘Straate’. Volgens onze analyse van de Britse bataljonsdagboeken moeten dit mannen zijn geweest van C-company, 1st Royal Inniskilling 
Fusiliers. Ondertussen was het blijkbaar ook voor de pastoor duidelijk wie deze Britten waren, want even later beschrijft hij hoe ‘een gekwetste Ier’ werd binnengebracht.
In de vroege morgen van zondag 20 oktober waagde de dorpsherder zich weer buiten en hoorde rondom nog volop lawaai: ‘Er wordt nog gevochten op Spriete, op het einde van Straate en 
Deerlijkwaarts.’

Pastoor Coussement was een goed waarnemer: zijn beschrijvingen komen verbluffend goed overeen met het werkelijke militaire verloop. Alleen de Desselgemse dorpskern kon in die eerste 
momenten veroverd worden…

Gefascineerd door dergelijke onbekende oorlogsverhalen die zich afspeelden aan onze achterdeur? Bekijk dan eens onze activiteiten (spreekbeurten & fietstochten) over wereldoorlog 1 in de 
Leiestreek : www.frontaaltours.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.frontaaltours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3N7ZFzMHukTiD4QHvhqQn57JZ-70LnF676giTTEMqI4ocbftiv9PbFZ_w&h=AT2bCfdKaNjBjKuNH0O77IOR5hCbPRy_Duko-tiWeGWp4zz8QhltXudN_PL9DBNfSK25SULFG9GzD1aNssY6peV_9MQpUvqUcTLnsmlSYBl1Kwtli85HIuc-iGoSq6EQyhUnb9XQnJXcHCxwvHum8LGU-HcB


facebookpost : Liberation offensive 1918: 
part 3 : the hard fought liberation of Desselgem

22.10.2019

(shortened fragment and photos from my book 'Liberation Offensive in the Lys Region: from Ypres to Gaverbeek’)

After the crossing of the Lys, the liberation of the Desselgem village center by the 36th (Ulster) Division turned out to be very difficult ... the French troops on the left had not succeeded in crossing the Lys 
from Wielsbeke that night, so these last Germans troops could hold out very well.
Pastor Coussement spent the night in a narrow solid cellar under the house of brewer Emiel Debrabandere. This cellar still exists, and the residents allowed me to photograph it.

Report based on Father Coussement's diary:
In the night from Saturday 19 to Sunday 20 October, hell broke loose: "Saturday night, a terrible night. The British fired on Desselgem around 10 am. It lasted until around 12 o'clock. The village center and 
also the church were badly hit.“

The fact that the shooting stopped at midnight makes perfect sense. Exactly at that time the 1st Inniskilling Fusiliers were ordered to attack the center of Desselgem, so the British guns were stopped for 
this purpose. At 2 o'clock that night the Germans opened fire, once they realized that Desselgem had fallen into the hands of the liberators.
From the diary: “The Germans then shoot the parish from 2 to 4 hours. It is a steady buzzing, shuffling and chattering of shells around Emiel Debrabandere's house, in his court, at the brewery, at the 
buildings around it, at the front building, at the church, at the monastery, at the parsonage and at many other houses of the place. A hellish rumor. Fear, prayer and vows!"

While the greatest anxieties were faced in the basement, there was shouting and crying in the street. "We believe that there was fighting between the English and the Germans." 
When the door was knocked a little later, they hardly dared to look… finally the maid of the pastor and the widow Vanhoutte dared to open the door. It turned out to be an "English" battalion. 
Here the pastor noted enthousiastically: "Our Saviors!"
According to our analysis of the British battalion diaries, these must have been men from C-company, 1st Royal Inniskilling Fusiliers. In the meantime, it had apparently also become clear to the pastor, 
who these British people were, because a moment later he described how "a wounded Irishman" was brought in.

In the early morning of Sunday, October 20, the village pastor went out again and heard a lot of noise all around: “There is still fighting on Spriete, at the end of Straate and Deerlijk.” 
Pastor Coussement was a good observer: his descriptions amazingly well correspond to the actual military events. Only the Desselgem village center could be liberated in those first hours...

www.frontaaltours.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.frontaaltours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR36UyUP5yf7bfgO2Dt4h_6PNu4_YYM5pzyHsNGoJM22TNUmzra6kbzcPsA&h=AT0p8HE1eqP5CRbHDvLcLEc5PFqqXGmF3BpCaZGng0OWdWTWp2PhzgyeuA06bBh7RHnf9jKVqsM0qkv67NgpdftfWvsAedcntLsU2Bt74kdLmu-BDZ6XZ0HKCRyqY_PYkB6mv_dWXpUGVt4TCMw
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facebookpost : TripAdvisor Certificate of Excellence !

23.07.2019

Heel trots: vandaag in de brievenbus... ik wist het al enkele 
weken... maar drukker zijnde... heb ik het nog graag op papier! 
😎👍We hebben met frontaal! ons 'Certificaat van 
Uitmuntendheid' op zak!
Trip Advisor levert ons deze onderscheiding voor onze 'consistent 
hoge reizigerswaarderingen'. Bedankt aan de vele frontaal!-
deelnemers voor jullie enthousiaste reacties op de Trip Advisor-
website! 
👍😍👍😍👍😍👍

www.frontaaltours.com

Very proud: today in our letterbox ... I already knew it for several 
weeks ... but being a printer ... I still like it on paper! 😎👍With 
frontaal! tours we were awarded the Trip Advisor 'Certificate of 
Excellence' 
Trip Advisor provides us with this award for our 'Consistently High 
Traveler Ratings'. Thanks to the many frontaal! travellers for your 
great posts on the Trip Advisor website!
👍😍👍😍👍😍👍

www.frontaaltours.com

http://www.frontaaltours.com/
http://www.frontaaltours.com/?fbclid=IwAR2AYyoBs9TZGmt1njMMOR9BpVMwaZEcutR1nnkYFBaEgADKos49G_PFDuo
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facebookpost : afspanning ‘De Zalm’ Oostrozebeke

31.10.2019

Afspanning ‘De Zalm’ in Oostrozebeke

Volgens de info op de Kortrijkse beeldbank werd de foto genomen in 1919. Ik vermoed dat de foto eerder is genomen: oktober 1918, kort 
na de bevrijding van Oostrozebeke. Franse soldaten zijn massaal vertegenwoordigd op de foto. Waarschijnlijk troepen die enkele dagen in 
rust (reserve) waren.

Belgische en Franse soldaten bevrijdden het centrum van Oostrozebeke op 18 oktober 1918 met de nodige moeite, het dorpscentrum 
werd hierbij zwaar beschadigd. Getuige daarvan de huizen op de foto. 

Vooral de Duitse wegwijzers uit de bezettingsjaren ‘nach Wielsbeke-Waereghem’ en ‘nach Ingelmunster’, zetten me op het juiste pad om 
de locatie van dit kruispunt te vinden. Op het onderste bordje staat volgens mij zelfs ‘Desselghem’. 😉 Op de beschadigde woning links 
kunnen we nog ‘TABAK’ en ‘SIGAREN’ lezen. ‘Huis Verroens’ was ook toen al een gevestigde naam in rookwaren, en is vandaag nog
duidelijk aangegeven op de gevel. De gevel werd grondig verbouwd, de deur is echter nog goed herkenbaar. Afspanning ‘De Zalm’ ruimde 
plaats voor een nieuwbouwappartement.

Nabij bevond zich tot voor enkele jaren ook feestzaal ‘De Visscherie’, kan iemand mij zeggen of Oostrozebeke iets met vis had? 😊

Wil je alles te weten komen over Wereldoorlog 1 in de Leiestreek? Of zin in een onvergetelijke en leerzame uitstap naar Ieper of de 
Somme? Check www.frontaaltours.com !
bronfoto: www.beeldbank.kortrijk.be

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.frontaaltours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1r08nBAJBe27AMZscjE4SO8M052USJ6fjXYJGPZuYJ1Mv_ijT-O6TvJtw&h=AT3n0Dd7w3wfe5Lv3PXaO8ABxS7RDuDwEPXRldF6pXEq8v4HpOcOo55ArO4Y7C_evizXGIbRs3wzUxbNpTCSk2gq3O8w0gR9Kn_j5AdbAzUPtEdJuSqM1QMfwlP3j7yAHM7OSTjxTwWKG6XrKsPhkHx9LtRq-j0KQH0-l56N6Y4KT1Q4eKgByMTydP58b5mOjA8eojf3eopYnvYZgJvDOyt511T3nEiwULc7lz2XSzEeikbGDo7XW7ZrI8-u39VlWl9fdkCC9ZtsS_sAYpcg_M5ZfF40aS7yt_K12ULslnO4TVf0Xk4SbjXaKi3RwRaLKesTv2Ik6CNm7hBrrhJtXAn55qXf6tnAHqUJwQuJpU0x7ZQyqLu2ceAz9tdI3pAahaRTiIUGXuXiLuGDFwF3hjkuwXchPfrKVZLSMCrA1Kcflnku7-DXO0Wte6rzZ7zZGLe3n3T_xt359qqRLQfgvLWknll0yx5TbWTBWjTJFd7RbbsV-m4v3hErH93T_GJ9c-v-uakfXYTW3VJOIqVPFRMQyYWvTDE00ioyb-9_CoVyrGIOCCsWO0xxY2CTB-6mbgzihEuD4_AG8SMlMgCiAWhFumeXVTlKG4yAvU3zAi6om6XxgURkhoDzO6k3x7yv_Kg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.beeldbank.kortrijk.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR2aZzbdkMv13-VBM0FZ8Z0N-BR0xHVu5x-wYdXI9Gy3EAOMGFr8q3A6zFk&h=AT3D4Z-QExm9OhX_lt1oZFI6gJJC3nMUB4GtxSdVsz4hjXj_PN_LBB52oCoXm1PyF6Krc4JHiCRhvxkKUPdI17v21ulKsBbSnX5hcM5hagE4AlG67nk9g2EBYKblIvBI6Q9v111fiKcljnP6a1MXeXTeCUKHMQD6v5p7LrkdOLdqWNtb3EoPnguq8I4wyNjoyEsWU3GTHGGFBb3pOuYb5q-3opHa05ao8iZ6q3qJudsAg1pGFeKjekz4qsEzrIlvz4GsAooGp4iOkSa_2H9iANUHPDwhRYaVdDj8LZQNVW9-yVThPABCrVdG0Q5CNuqSkv0uj0FPcQyI1BrK9fbjkYHdCjqprz8imi2BH8Ab5GeWSJU317nOJAIKtTEFX6bXYosr3Am3J0qa1xteNygJULbAFyc7F9rF6V2FzSG84x1oMP1EaIa7styApBqHd_ahexZNaJdg9NIwRpr9WlftbKSrg8qtQDH6ERKvrCpdnEDk0qubPAtSabOzm0bcxmcu-rqqIQpBjjBWlKs0UtlcZraVAeR5SUAYkVZQ7AQJtEBWJ0kAIx-_qlqfJMHkFHxERhgQXrN4_JYaBrU18-rNw22ziIOuEBl4njk3krr3XrFuui78ZE-Rth2O-MjmC8M-iJM
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facebookpost : private Smith, Nieuwstraat Desselgem

26.10.2019

In de Desselgemse Nieuwstraat, 20 oktober 1918 : '... hij zat te loeren in een loopgrachtje...’

fragment uit mijn boek:
‘Bevrijdingsoffensief in de Leiestreek: van Ieper tot Gaverbeek’ 

Na de wapenstilstand deed pastoor Coussement verschillende wandelingen rond zijn parochie, en noteerde al de veldgraven die hij op zijn weg vond. De vele 
soldatengraven op en rond Desselgem zijn getuige van de hevige strijd die hier eind oktober 1918 plaatsvond.

Uit het dagboek:
‘Op Straate. Bij de lochting van het huis dat thans bewoond wordt door de weduwe Constant Lefevere-Decabooter, ligt Ph. Smit. (sic) Bemerking: 'Hij zat daar te 
loeren in een loopgrachtje, toen hij door een granaatsplinter dodelijk werd getroffen.’

Het huis waar de weduwe van Constant Lefevere-Decabooter woonde, lag langs de Desselgemse Nieuwstraat. Vergelijking van de gegevens van alle ‘Smiths’ op 
de Britse militaire begraafplaats te Harelbeke, leidden ons naar Private Sidney Smith, 1st Battalion Royal Inniskilling Fusiliers, gesneuveld op 20 oktober 1918 
op 29-jarige leeftijd, graf VIII.B.1. Zowel eenheid als datum komen overeen met de locatie waar hij sneuvelde en zijn veldgraf kreeg.
In de ‘concentration files’ van de Commonwealth War Graves Commission vonden we vervolgens voor zijn veldgraf ook de coördinaten ‘29.C.15.d.4.8’ terug. 
Inderdaad op Straate, langs de Nieuwstraat.

Hoewel private Smith uit het Engelse Cambridge afkomstig was, werd hij ingedeeld onder een Iers regiment. Opmerkelijk, maar hij was hiermee zeker geen 
uitzondering. De geografische herkomst van een regiment was slechts een algemene regel, deze werden regelmatig aangevuld met manschappen uit andere 
eenheden.

op de afbeelding: rode pijl: locatie 29.C.15.d.4.8 voor het veldgraf van private Sidney Smith.
de groene pijl duidt de woning aan van de weduwe Lefevere-Decabooter.
www.frontaaltours.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.frontaaltours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nIwhUg8b24eL2vdtTS3PWj8wmJu6bGnqRLySFe-TZmr4uJRzmKg8ulI8&h=AT3bVEjC78nzq_IDpMihoHfdf_9pASmeBDBTMZtebosL_YdsXoGNrEvG08Dtv8NlDmEMsav0h1RXIVfoXo-JJH6ncBObBpl3TX7pBezdfDrdO2RDg0zAzufLKeZPfhMQahoqQ9ELXLnVf1eEmmWuM1jdQueplIHe2Y0si_XPzi3emVcWSu7ZJC6Yov-PLPpvA_fb8tm_TLUePVuvpqA2Bw5FVaJm0Al7T13EOjIF4knXE76wqQGEOBvhPSTSOqbQejZ_WQBKLYF4ohIFCTVzxSpALfNEYMNBB_64BFfloq2zDsRLrXer_mlOzaD9zVVRTyKMsYwrJ5NYFFMuFTz1qrTNjUJcjDq-JNyz44sRstsMqIRlcVcWSGPiJZXYfTsENR9s-ZMRAgLcQ6CZnQvxAtJIi3S_Voo8rShSvdzrlaKvXF8BDCi5bGB3QksoN1w85CXoYEun2JP_hbkDZ0lbmi0cwHhp51hhmubBS9Q-G2c2wgwFkExSRVEZlRM2CNfr410rD6iKH5Nv1YsCsBZ3mivW1_grbSR7X8Xmt1-WagDRAD7BWkOr5rmpeMspm_FdbtUUWiaufnEIAlFK1F7neUU6DQHYZdciSsSObVSkkXKgSR7r0v9pTM9BB61z7rObL48


facebookpost : private Smith, Nieuwstraat Desselgem

26.10.2019

After the armistice, Father Coussement made several walks around his parish and noted all the field graves he met on his way. The many 
soldiers' graves on and around Desselgem witness the fierce battles that took place here at the end of October 1918.

From his diary:
"On Straate. At the house where the widow Constant Lefevere-Decabooter lives: grave of 
Ph. Smit. (sic) Comment: he was lurking there in a trench, when he was struck dead by a grenade splinter. “
This house was located along the Nieuwstraat in Desselgem. Comparison of the data of all "Smiths" at ‘Harlebeke New British Cemetery’ led 
us to Private Sidney Smith, 1st Battalion Royal Inniskilling Fusiliers, killed on October 20, 1918 at the age of 29, grave VIII.B.1. Both unit and 
date correspond to the location where he died and his field grave.

In the Commonwealth War Graves Commission 'concentration files', we also found the coordinates '29 .C.15.d.4.8' for his field grave. Indeed 
on Straate, along the Nieuwstraat.

Although private Smith came from Cambridge, England, he was classified under an Irish regiment. Remarkable, but he was certainly no 
exception. The geographical origin of a regiment was only a general rule, these were regularly reinforced by men from other units.
on the map: red arrow: location 29.C.15.d.4.8 for the private Smith field grave.
the green arrow indicates the home of the widow Lefevere-Decabooter.

www.frontaaltours.com

http://www.frontaaltours.com/?fbclid=IwAR332Ppmc2_YpCjoGvcEkTkbhreOabjPndI76n5_FUbAHt7XFcLnUHgAMKY
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facebookpost : diep in de bossen van de Argonne... /
deep in the Argonne forests...

09.03.2019

Diep in de bossen van de Argonne (juni 2018)

Op zoek naar de resten van de begraafplaats van Grenadier Regiment 123. (Konig Karl 5. Württembergisches). Dankzij een goede voorbereiding, vele tips en de wandelgps, sta je na een lange wandeling 

door de bossen, plots naast de resten van dit monument. Hier loopt niet eens een pad naartoe. Gelukkig maar, zo blijft deze plaats alleen voor de echte zoekers…

Tijdens de oorlog werd hier een Duitse begraafplaats aangelegd. Op een bepaald moment rustten hier 1037 Duitse soldaten. De eerste foto toont het monument in al zijn glorie. Kort na de oorlog verdween 

de gedenkplaat met opschrift, en raakte het monument in verval. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de stoffelijke resten overgebracht naar een Duitse begraafplaats in Consenvoye. De tweede foto 

dateert uit de jaren ’20. Nu blijft alleen het vervallen monument en de resten van een zitbank over. 

We vonden nog veel dergelijke verlaten sites in de Argonne, daarover post ik later nog wel eens meer. In juni 2019 trekken we naar de Vogezen, een al even ongerept gebied uit de Grote Oorlog. Verslag 

volgt. 😊

archieffoto’s uit ‘Feldgrau in de Argonne’, Wim Degrande.

www.frontaaltours.com

Deep in the forests of the Argonne (June 2018)

In search of the remains of the cemetery of Grenadier Regiment 123. (Konig Karl 5. Württembergisches). Thanks to a good preparation, many hints and our hiking GPS, after a long walk through the woods, 

suddenly we were standing next to the remains of this monument. There is not even a path here. Fortunately, I think.

A German cemetery was started here during the war. At one time, this was the resting place for 1037 German soldiers. The first photo shows the monument in all its glory. Shortly after the war the memorial 

plaque with inscription disappeared, and the monument fell into disrepair. During World War II, the human remains were transferred to a German cemetery in Consenvoye. The second photo dates from the 

1920s. Now only the sandstone monument and the remains of stone benches are still there.

We found many such abandoned sites in the Argonne, I will post about that later. In June 2019 we go to the Vosges, an equally ‘undisturbed’ area from the Great War. Report to follow. 😊

Archive photos from 'Feldgrau in de Argonne', Wim Degrande.

www.frontaaltours.com
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facebookpost : Woods Cemetery (Zillebeke, Ypres)

360°-foto ‘Woods Cemetery’

Een goed verborgen parel, zowat bij toeval ontdekt bij een wandeling rondom domein De Palingbeek (Zillebeke)

Woods Cemetery werd gestart in april 1915 door de 1st Dorsets en de 1st East Surreys, en bleef in gebruik tot september 1917 door nabije eenheden en veldambulances.  

De begraafplaats zelf heeft een onregelmatige vorm, ook de graven zijn zeer onregelmatig geplaatst : de bijzettingen werd in oorlogstijd in onveilige omstandigheden en dus haastig uitgevoerd. 

De begraafplaats ligt vlakbij de toenmalige frontlijn en  ‘The Bluff’ : een steile oever aan het nooit afgewerkte kanaal Ieper-Komen. Het was een fel bevochten stuk front, waar ook een langdurige 

ondergrondse mijnenoorlog plaatsvond.

Op de begraafplaats worden nu 326 Commonwealth-doden herdacht, waarvan 32 niet-geïdentificeerd. 

Vlakbij bevinden zich ook de andere CWGC-begraafplaatsen ‘Hedge Row Trench Cemetery’ en ‘First DCLI Cemetery’.

360°-photo ‘Woods Cemetery’

A well hidden gem, discovered by chance, during a walk around the ‘De Palingbeek’ domain (Zillebeke, Ypres)

Woods Cemetery was started in April 1915 by the 1st Dorsets and the 1st East Surreys, and remained in use until September 1917 by nearby units and field ambulances. The cemetery itself has an 

irregular shape, the graves have also been placed very irregularly: during war time the burials were carried out in unsafe conditions and therefore hastily.

The cemetery is close to the former front line and "The Bluff": a steep bank on the never-finished Ypres-Comines canal. It was a fiercely fought piece of front, where a prolonged underground mine war 

took place. 326 Commonwealth dead are now commemorated at the cemetery, of which 32 are unidentified.

The other CWGC cemeteries "Hedge Row Trench Cemetery" and "First DCLI Cemetery" are also nearby.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Ieper-Komen
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klik hier voor de 360°-foto van op ‘Woods Cemetery’
Click here for the 360°-photo at ‘Woods Cemetery’

https://theta360.com/s/ibxf5N5ATbHOOwfInZ2OiYGrw
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facebookpost : Admiral’s Road (Ypres Salient)

‘Admiral’s Road’ (Ieper) 360° foto

In het niemandsland tussen ‘Admiral’s Road’ en ‘Mouse Trap farm’, vlakbij het eindpunt van de A19. Duidelijke sporen van de jarenlange hevige strijd zijn de 2 

Britse begraafplaatsen ‘Track X’ en ‘Buffs Road’. 

‘Admiral’s Road’ is genoemd naar een man – lieutenant Smith – die in het begin van de oorlog bij de ‘Naval Division’ actief was (vandaar ‘admiraal’). 

Hij voerde nabij ‘Forward Cottage’ (ook op de loopgraafkaart te zien) een experiment uit met kogelvrije schilden op wielen. In principe een vroege voorloper van 

de tank. In zijn enthousiasme liep hij enkele meter voor de schilden uit en werd hij geraakt door een granaatsplinter…  Hij overleefde het ongeval en voerde later 

nog heel wat moedige experimenten uit, tot hij vermist raakte op 10 juni 1916.  Lieutenant Cyril Aldin Smith, 39 jaar, Royal Naval Volunteer Reserve, staat 

vermeld op de Menenpoort. 

‘Admiral’s Road’ (Ypres) 360° photo

In no man's land between "Admiral's Road" and "Mouse Trap farm", close to the A19 endpoint. The 2 British cemeteries "Track X" and "Buffs Road" are clear 

traces of the many years of intense fighting here. 

"Admiral’s Road" is named after a man - Lieutenant Smith - who was active with the "Naval Division" at the start of the war (hence "Admiral"). Near "Forward 

Cottage" (also on the trench map), he carried out an experiment with bulletproof shields on wheels. (an early idea for the tank?). In his enthusiasm he walked a 

few meters in front of the shields and was hit by a grenade splinter ... 

He survived the accident and later carried out a lot of courageous experiments, until he went missing on 10 June 1916. Lieutenant Cyril Aldin Smith, 39 years,  

Royal Naval Volunteer Reserve is listed on the Menin Gate.

27.03.2019
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facebookpost : Admiral’s Road (Ypres Salient)

klik hier voor de 360°-foto van op ‘Admiral’s Road’
Click here for the 360°-photo from ’Admiral’s Road’27.03.2019

https://theta360.com/s/dwKG7EjEfLf5Zkpa2XlV7P1pQ
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facebookpost : Azannes German Cemetery nr. 1

26.09.2019

360°-foto: Duitse begraafplaats ‘Azannes nr. 1’

N49.292443, E5.463477, gemeente ‘Azannes-et-Soumazannes’, regio Verdun.

De Duitse militaire begraafplaats werd tijdens de oorlog bijgevoegd aan de bestaande burgerlijke begraafplaats, waarvan de prachtige ingangsboog nog steeds is bewaard. Er rusten hier 

817 Duitse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats wordt in de regio ‘Le Bochet’ genoemd, naar ‘Boches’ als geuzennaam voor de Duitsers.

De gemeente werd in 1809 gevormd door de samenvoeging van de toenmalige gemeenten Azannes en Soumazannes. In 1916 werd Soumazannes tijdens de slag om Verdun geheel 

verwoest en na de Eerst Wereldoorlog niet meer opgebouwd. 

Een heel sfeervolle plaats, waar slechts een minimaal onderhoud wordt gedaan. Ik wil de begroeiing geen onkruid noemen, want het zorgde er die dag voor een mooi kleurentapijt…

360 ° photo: German cemetery "Azannes No. 1"

N49.292443, E5.463477, municipality "Azannes-et-Soumazannes", region Verdun.

The German military cemetery was added to the existing civil cemetery during the war, the beautiful entrance arch of which is still preserved. There are 817 German soldiers from the First 

World War resting here. The cemetery is called "Le Bochet" in the region, after "Boches" as nickname for the Germans.

The municipality was formed in 1809 by the merger of the then municipalities of Azannes and Soumazannes. In 1916, Soumazannes was completely destroyed during the Battle of Verdun, 

and was not built up after the First World War.

A very atmospheric place, where only minimal maintenance is done. I do not want to call the vegetation weeds, because they made a really nice coloured carpet that day…



facebookpost : Azannes German Cemetery nr. 1

klik hier voor de 360°-foto van ‘Azannes German Cemetery nr. 1’
Click here for the 360°-photo from ’Azannes German Cemetery nr. 1’26.09.2019

https://theta360.com/s/gAoxHl0ks8XAVd5nys2ismT2m
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facebookpost : Begrafenis Duitse soldaten Hill 80 Langemark / 
Burial Service German Soldiers Hill 80  at Langemark 

11.10.2019

Vanmiddag een mooie begrafenisplechtigheid bijgewoond op de Duitse begraafplaats te Langemark. Meer dan 80 Duitse 
soldaten werden er bijgezet in het 'Kameradengraf'. Het overgrote deel werd ontdekt bij de archeologische opgravingen op 
'Hill 80' bij Wijtschate. Nog vijf soldaten werden ontdekt bij werkzaamheden te Wevelgem. Ze kwamen om in een 
machinegeweerpost tijdens het Bevrijdingsoffensief...
Onder massale publieke belangstelling kregen deze mannen een waardige laatste rustplaats.
www.frontaaltours.com

Attended a beautiful funeral ceremony at the German cemetery in Langemark this afternoon. More than 80 German soldiers 
were buried in the 'Kameradengrab' ('comrade's grave'). The vast majority were discovered during the archaeological 
excavations on 'Hill 80' near Wijtschate. Five more soldiers were discovered during earthworks at Wevelgem. They died in a 
machine gun post during the Liberation Offensive ...
Under great public interest, these men were given a worthy final resting place.
www.frontaaltours.com

http://www.frontaaltours.com/
http://www.frontaaltours.com/?fbclid=IwAR3LBP5EULgkVi4cX9DjgFe3DC-u_XjlO29Vhnl-Xg1-bx294JJDIkUuXIo
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facebookpost : Walter Greensted, een artillerist begraven te Hulste /
Walter Greensted, an artillery officer, buried at Hulste Communal Cemetery

11.11.2019

Een herdenkingsbank te Hulste, inhuldiging op 11 november 2019.

Op 29-jarige leeftijd werd 2nd Lt. Walter Greensted zwaargewond nabij Vichte, toen de 9e Schotse Divisie de Klijtberg wilde innemen. De 50e artillerie-brigade, waar Walter Greensted 
deel van uitmaakte, ondersteunde de aanval. Bij deze gevechten sneuvelden ondermeer ook de officieren Captain Howard Thomas (Royal Scots, nu op Harlebeke New British Cemetery) 
en Lieutenant John Blackie (Royal Scots, nu op Vichte Military Cemetery)

Zwaargewond werd Walter Greensted weggevoerd tot aan de veilige kant van de Leie, maar overleed uiteindelijk in Hulste. Hier werd hij begraven op de begraafplaats rondom de kerk. 
Hij was de enige Commonwealth-soldaat die rustte op deze plaats. In 1956 werd het graf overgebracht naar de huidige begraafplaats, dit echter zonder medeweten of toestemming van 
de Commonwealth War Graves Commission. (zie document). Zoniet zou Walter Greensted nu waarschijnljk op 'Harlebeke New British Cemetery' rusten.

Harelbekenaars Fhilip Vannieuwenhuyze en Stef Huysentruyt probeerden jarenlang vruchteloos de familie op te sporen. Tot in 2018 een kleinzoon van Walter Greensted heel toevallig 
een artikeltje vond op de info-website van Hulste. Via Google Translate kon hij de Nederlandse tekst lezen en stelde vast hoeveel aandacht er in Hulste nog werd gegeven aan het graf van 
zijn grootvader. Twee dames uit Hulste zorgden er jarenlang vrijwillig voor dat het graf steeds bebloemd was op 11 november. 

Op de 100-jaar herdenking in 2018 was er een grote delegatie van de familie Greensted aanwezig. Uit dankbaarheid schonk de familie toen een zitbank aan de mensen van Hulste. Deze 
zal op 11 november 2019 geplaatst worden tegenover het graf van Walter Greensted, op de gemeentelijke begraafplaats, opnieuw in het bijzijn van de familie.

Charles Greensted, één van de kleinzonen van Walter Greensted bracht nog een blitzbezoek aan Hulste in juli 2019. Op de foto zie je hem op de bank, die voorlopig nog aan de kerk staat. 
Op 21 februari 2016 brachten ook de ‘Pipers Remembering WW1’ hulde bij het graf, foto : Daphne Vangheluwe.

met dank aan www.hulste.info

Al een straffe uitstap op het programma voor 2020?
Check www.frontaaltours.com
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A memorial bench in Hulste, inauguration on November 11, 2019.

At the age of 29, 2nd Lt. Walter Greensted was seriously injured near Vichte, when the 9th Scottish Division wanted to take the Klijtberg. The 50th artillery brigade, of which Walter 
Greensted was a part, supported the attack. During these battles, among others, also the officers Captain Howard Thomas (Royal Scots, now at Harlebeke New British Cemetery) and 
Lieutenant John Blackie (Royal Scots, now at Vichte Military Cemetery) were killed.

Seriously wounded, Walter Greensted was transported to the safe side of the river Lys, but eventually died in Hulste. Here he was buried in the churchyard cemetery. He was the only 
Commonwealth soldier to rest at this place. In 1956 the grave was transferred to the current cemetery, but without the knowledge or permission of the Commonwealth War Graves 
Commission. (see document). If not, Walter Greensted would now probably rest on 'Harlebeke New British Cemetery'.

Researchers from Harelbeke, Fhilip Vannieuwenhuyze and Stef Huysentruyt, tried unsuccessfully to trace the family for years. Until in 2018 a grandson of Walter Greensted 
accidentally found an article on the info website of Hulste. He was able to read the Dutch text through Google Translate and ascertained how much attention was given in Hulste to 
his grandfather's grave. Two ladies from Hulste volunteered for years to ensure that the grave was always flowered on 11 November.

At the 100-year commemoration in 2018, a large delegation from the Greensted family was present. In gratitude the family then donated a memorial bench to the people of Hulste. 
This will be installed permanently on November 11, 2019 opposite the grave of Walter Greensted, at the municipal cemetery, again in the presence of the family.

Charles Greensted, one of the grandsons of Walter Greensted, paid a small visit to Hulste in July 2019. The photo shows him on the bench, which is still in front of the church for the 
time being. On February 21, 2016, the "Pipers Remembering WW1" also paid homage to the grave, photo: Daphne Vangheluwe.

thank you to www.hulste.info

Discover the western front with us :
www.frontaaltours.com
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Inauguration Memorial Bench Walter Greensted at Hulste
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Een herinneringsbank voor Walter Greensted

Vanmorgen werd in het meest druilerige 11 november-weer de Greensted Memorial-bank onthuld op de begraafplaats te Hulste. Onder begeleiding van fanfare 
en brandweer werd de bank eerst verhuisd van de kerk naar de begraafplaats, om in aanwezigheid van de familie Greensted te worden onthuld.
De mooie zitbank – gefinancierd door de familie - heeft nu een definitieve plaats gekregen tegenover het graf van Walter Greensted, die stierf op 22 oktober 
1918. (zie vorige fb-post over deze artillerie-officier).

Na de ceremonie had ik nog een gesprek met kleinzoon Charles Greensted. Slechts in 2018 werd contact gemaakt tussen de familie en de gemeente Hulste…. 
Nooit tevoren had iemand van de familie het veel over hun gesneuvelde grootvader gehad. Slechts de generatie van kleinkinderen was na vele jaren het verhaal 
van hun grootvader beginnen uitpluizen. Tot meerdere tientallen jaren na de oorlog bleef ‘grootvader Walter’ onbesproken : na de oorlog was het vaste 
gewoonte om te zwijgen over een trauma of verlies, en het onderwerp werd altijd vermeden…

Vandaag werd het verhaal van Walter Greensted verteld, en de bank zal altijd aan hem herinneren.
Met dank aan Fhilip Vannieuwenhuyze, Stef Huysentruyt en Wilfried Manhaeve. 

Ontdek met ons 'de groote oorlog':
www.frontaaltours.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.frontaaltours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2i1pROnWpIItLnI5We2Nx78DL_UkLOgKJHKTqU_KhenE_aQcIp0MHJvUc&h=AT06ACaLPbVEzaKJve9pFOZO-FCwDeO_6ZHvTBwOqJ_bszQKPSC92esMrNad0oRAjnuoNoe-z0HGQ1c_RK-1Ihw0YK7SWeQn4f6lbreEU8sa-Dlpi3w4kEPJnmF-PZomQNUtMK0Ubfz7RomU8Sv5gZ3FF6eSiMcVPz6pfROFLx_nRMBivFg_xHG2maCDR6KpiPHUqR8uOnJgN_daLpKlVOJ3YHTX9ZXur78C0KsARy4dQnfBj2tLWEQe0AfwXc-RGOSez5F3mzAB6mPKqGzQY4JB1f1j7MsemO_kozG4N6rcVZiLkkH2RCzKY0FUJOi8Q0-7nIQmamCCIP_R5V0VABthRDj0EfSYn8CDVhUrq4jzHNrFpbMaIIGjPXnG5K-VTGaNoJaIomyoC8JssToeyOoZYH-ehdZkpuh_3YmXqS0iZuc8LhD3x5Sv-pQO9f64RaNWTSFVuKdlqe1rUMPnzClG1Z26gqI4b1gHqCkqFTEl-M0cRgRWTy74xMYcdjflNfC80-I4tzlJVF9Tgjrq262ZUGC3HsB6XPq5mHODu2zefBoUSpdihAKv70e3AtDjeC_3ZE8J7qhAo2JwSdRe5ieKK68vivlP5UA6eUf6UG-sa8lNS1rwhTlPPNCTCRmrzaU


facebookpost : inhuldiging Herinneringsbank Walter Greensted te Hulste /
Inauguration Memorial Bench Walter Greensted at Hulste

11.11.2019

A memorial bench for Walter Greensted

This morning, in the most drizzly November 11th-weather, the Greensted Memorial bench was unveiled at the cemetery in Hulste. Under the guidance of brass 
band and fire brigade, the bench was first moved from the church to the cemetery, to be unveiled in the presence of the Greensted family.

The beautiful bench - financed by the family - has now been given a definitive place opposite the grave of Walter Greensted, who died on October 22, 1918. (see 
previous fb post about this artillery officer).

After the ceremony I had a conversation with grandson Charles Greensted. Only in 2018 contact was established between the family and the municipality of 
Hulste…. Never before had anyone from the family talked much about their fallen grandfather. Only the generation of grandchildren had begun to unravel the 
story of their grandfather after many years. Until several decades after the war, "grandfather Walter" remained undiscussed: after the war it was a habit to 
remain silent about a trauma or loss, and the subject was always avoided ...

Today the story of Walter Greensted was told, and this bench will make him rembered. 
Thanks to Fhilip Vannieuwenhuyze, Stef Huysentruyt and Wilfried Manhaeve.

Discover the western front with us:
www.frontaaltours.com

http://www.frontaaltours.com/?fbclid=IwAR25PrEClJm-3x3aaS2lNogDGmPWaoXCYDyqHl-ok6Nc4yT9Z26k6j7H33g
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facebookpost : een memorabel bezoek aan de Pond Farm /
a memorable visit to Pond Farm.

11.11.2019

Een memorabel bezoek aan de Pond Farm deze namiddag, we reden een rondje mee aan boord van de ‘Damon II D29’. 
Een dikke proficiat aan het Tank Poelkapelle Team, prachtproject! 👍👍👍

A memorable visit to the Pond Farm this afternoon, we enjoyed a small tour on board of the ‘Damon II D29’. 
Congratulations to the Tank Poelkapelle Team, what a great project! 👍👍👍
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klik hier voor de 360°-foto van ‘De Poelkapelle Tank’
Click here for the 360°-photo from the ‘Poelkapelle Tank’

https://theta360.com/s/ocyM1x03Y3pkNRqA6RyP1HFFw?utm_medium=referral&utm_source=app_theta_win
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facebookpost : RE Farm Cemetery (Eigen Kweek)

09.10.2019

...een mooie rol in 'Eigen Kweek': R.E. Farm Cemetery !

Iemand vroeg me onlangs of ik de ‘hoeve met begraafplaats’ uit de generiek van ‘Eigen Kweek’ wist liggen. 

Vandaar nog eens dit artikeltje opgediept, dat ik een jaar of zes geleden schreef: 
In de serie paalt deze begraafplaats aan de hoeve van de familie Welvaert,en komt regelmatig mooi in beeld. De hoeve noemde aanvankelijk ‘Ferme 
des Douze Bonniers’, maar werd op Britse kaarten tijdens de Eerste Wereldoorlog ‘R.E. Farm’ genoemd. Al in november 1914 werd hier een 
begraafplaats gestart door de 1st Dorsets, die de hele oorlog gebruikt werd door gevechtseenheden en veldambulances.

Op de loopgraafkaart, met Britse loopgraven in blauw en Duitse in rood, zie je dat de hoeve vlak achter de frontlijn lag en bijgevolg compleet werd 
verwoest. Vlakbij liggen nog 2 van de 3 Kruisstraat-kraters: een litteken in het landschap van de Britse mijnen die op 7 juni 1917 onder de Duitse 
stellingen tot ontploffing werden gebracht. In 1972 werd één van de 3 mijnkraters gedempt. In de omgeving zijn nog vele van deze mijnkraters terug 
te vinden. 

Wil je alles te weten komen over de gebeurtenissen rond Ieper in wereldoorlog 1? Een dag doorspekt met bijzondere plaatsen en verhalen? 
Check www.frontaaltours.com !

http://www.frontaaltours.com/?fbclid=IwAR3JihRbnzeA96rzQpDKk5ECsEE0VgrLJQpftPzeaTOeAcF62lcTW9K0VEc


facebookpost : RE Farm Cemetery (Eigen Kweek)

09.10.2019

RE. Farm Cemetery, an important role in "Eigen Kweek“

Someone recently asked me if I knew the "farm with cemetery" from the (Flemish television series) "Eigen Kweek" generic. Hence this article 
once again, that I wrote about six years ago:

In the series, this cemetery is attached to the farm of the Welvaert family, and regularly appears beautifully on the screen.
The farm was initially called "Ferme des Douze Bonniers", but became "R.E. Farm" on British maps during the First World War. Already in 
November 1914 a cemetery was started here by the 1st Dorsets, which was used throughout the war by combat units and field ambulances.

On the trench map, with British trenches in blue and German in red, you can see that the farm was just behind the British front line and was 
completely destroyed.

Nearby are 2 of the 3 ‘Kruisstraat’ craters: a scar in the landscape of the British mines that were exploded on June 7, 1917 under the 
German positions. In 1972 one of these three craters was filled illegaly. Many of these mine craters can still be found in the area.

Want to know everything about the events around Ypres in World War 1? A day filled with special places and stories?
Check www.frontaaltours.com!

http://www.frontaaltours.com/?fbclid=IwAR1kjnKEqU2nkK2N9roRZfwmgr67a88KXHuUO6l3vPLbJVQpVfHTj_QZdCs
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facebookpost : 
een opvallende vondst vlakbij het 36th (Ulster) Division Memorial (Bavikhove)

Meer dan een jaar nadat ons memorial werd aangelegd aan de Leieboorden, stootte ik – bijna letterlijk – op een bijzonder stuk metaal in de 
grond… een uniek overblijfsel van de oorlog in deze regio. 

Het betreft namelijk een staaf van de vele smalspoorlijnen die door de Duitsers tijdens de bezetting werden aangelegd. Deze 
spoorverbindingen maakten het vervoer van materiaal mogelijk tussen een vliegveld en een munitiedepot vlakbij. Vanaf daar vertrokken 
nieuwe smalspoorlijnen over Lendelede en Izegem, helemaal tot aan het front bij Ieper… 

Op het einde van de oorlog hadden de Duitsers alles moeten achterlaten, en lagen de weiden vol met dit soort rails. De Britten eisten alle 
overblijfselen van deze installaties op, maar de plaatselijke bewoners hadden snel veel van deze spoorlijnen ontmanteld en als oud ijzer 
verkocht, of weggelegd voor hergebruik.
De spoorstaven waren vooral handig om weiden af te bakenen, hiervan zijn in de omgeving nog vele voorbeelden te vinden. Op een 
boerderij vlakbij liggen de 100-jaar-oude spoorstaven nog altijd opgestapeld.

Volgend voorjaar verdwijnt het stuk spoorstaaf weer onder het gras, aan de bezoekers van het 36th (Ulster) Division Memorial om op zoek 
te gaan...  



facebookpost : 
a striking find near the 36th (Ulster) Division Memorial (Bavikhove)

More than a year after our memorial was put into place on the Lys bank in Bavikhove, I came across - almost literally - a 

special piece of metal in the ground ... a unique remnant of the first world war in this region.

It is in fact a piece of rail, of the many narrow gauge lines that were built by the Germans during the occupation. These 

narrow gauge railway connections made it possible to transport material between an airfield and a nearby ammunition 

depot. From there, new narrow gauge lines left over Lendelede and Izegem, all the way to the actual frontline  at Ypres ...

At the end of the war the Germans had to leave everything behind, and the meadows were full of this kind of rails. The 

British claimed all the remains of these installations, but the locals had quickly dismantled many of these railway lines and

sold them as old iron, or put them aside for reuse.

The rails were especially useful for building fences around meadows, many examples of which can still be found in the area. 

Some of these 100-year-old rails are still piled up on a farm nearby.

Next spring, this rail will disappear under the grass, for the visitors of the 36th (Ulster) Division Memorial to search for it ...  

😊
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facebookpost : 
Blackadder Trench (Neuve Chapelle)

01.12.2019

Vele jaren voor de legendarische Blackadder-tv-serie – met de welbekende wereldoorlog 1-episodes – was er al een ‘Blackadder Trench’ 

nabij Richebourg.

Deze loopgraaf werd vermoedelijk (met verkeerde spelling) genoemd naar Brigadier-Generaal C.G. Blackader, die aan het hoofd stond van 

de Garhwal Brigade van het Indian Corps. Deze brigade leed enorme verliezen bij de slag om Neuve Chapelle tussen 10 en 13 maart 1915. 

Bij deze aanval, die resulteerde in een minimale terreinwinst (een strook van 2 op 3 kilometer) werden 7.000 Britse en 4.200 Indische 

soldaten gedood, ernstig gewond of vermist. Aan Duitse kant vielen er evenveel slachtoffers…

Vlakbij – op de plaats van het toenmalige ‘Pioneer Keep’ bevindt zich nu het ‘Neuve Chapelle Indian Memorial’, een memorial voor de 

vermiste Indische soldaten aan het Westelijke front, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hierover meer in een volgende post (voorjaar 2020, 

wanneer we er op bezoek gaan voor een 360°-foto).

(met dank aan ‘Rat’s Alley’ van Peter Chasseaud)

Ontdek met ons ‘de groote oorlog’:

www.frontaaltours.com

Battlefield Tours

http://www.frontaaltours.com/


facebookpost : 
Blackadder Trench (Neuve Chapelle)

01.12.2019

Many years before the famous Blackadder TV series – with its epic ‘world war one’ episodes - there was already a "Blackadder Trench" 

near Richebourg.

This trench was probably named (with the wrong spelling) after Brigadier General C.G. Blackader, who led the Garhwal Brigade of the 

Indian Corps. This brigade suffered huge losses at the Battle of Neuve Chapelle between 10 and 13 March 1915. In this attack, which 

resulted in a minimal gain of ground (a stretch of 2 by 3 kilometers), 7,000 British and 4,200 Indian soldiers were killed, seriously injured or 

went missing. On the German side, there were just as many casualties ...

Nearby - on the site of the then "Pioneer Keep" is now the "Neuve Chapelle Indian Memorial", a memorial for the missing Indian soldiers 

on the Western front, during the First World War. More about this in a next post (March 2020, when we visit the memorial for a 360°).

(thanks to ‘Rat’s Alley’ by Peter Chasseaud)

Discover the western front with us:

www.frontaaltours.com

Battlefield Tours

http://www.frontaaltours.com/
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facebookpost : 
een fosforgranaat in de Deerlijkse Stationsstraat...

28.09.2019

Bij graafwerken in een tuin in de Deerlijkse Stationsstraat, werd gisterenavond een fosforgranaat aangetroffen. Exacte locatie voor de 
Deerlijknaren: achtertuin van het toenmalige café ‘Bonanza’. De brandweer liet de buurt tijdelijk evacueren. Net als in de Wittestraat in 
Heule enkele maanden geleden (zie mijn facebookpost hierover) volgens mij ook een overblijfsel van een Duits munitiedepot uit de Eerste 
Wereldoorlog.

Analyse van de vindplaats toont : dat in de tuin waarin de granaat werd gevonden, destijds een smalspoor lag, waarop goederen vanaf de 
afgetakte hoofdspoorlijn werden overgeladen.
Dit spoor sloot op zijn beurt aan op de smalspoorlijn naar het munitiedepot op het hedendaagse Gavergoed en ook naar het Duitse depot 
op de Geit te Harelbeke (huidige Britse begraafplaats).
(zie bijhorende luchtfoto en militaire kaarten)

Als de Duitsers in oktober 1918 het depot gedwongen moesten achterlaten, werd veel materiaal verborgen en begraven om niet in handen 
van de Britten te vallen. Tot het gisteren weer opdook…

Nog op zoek naar een straffe en leerzame uitstap in 2020? check www.frontaaltours.com

http://www.frontaaltours.com/?fbclid=IwAR1z57mLymxHjKnks4X4CYhV_THEqp6ciXqYQVH9LkKGo7yySjzWeZpEldU


facebookpost : 
a phosphor grenade in de Stationsstraat... (Flanders, Belgium)

During excavation work in a garden in Deerlijk Stationsstraat (Flanders, Belgium), a phosphorus grenade was found yesterday evening. Exact 
location for people from Deerlijk: back garden of the former cafe "Bonanza". The fire department temporarily evacuated the neighborhood. 
Just like in the Wittestraat in Heule a few months ago (see my facebook post about this) I also think a remnant of a German ammunition 
depot from the First World War.

An analysis of the location shows: that in the garden in which the grenade was found, there was at the time a narrow track on which goods 
were transferred from the branched main line.
This track in turn connected to the narrow-gauge line to the ammunition depot at (nowaday’s name) horse ranch Gavergoed and also to the 
German depot at ‘De Geit’ in Harelbeke (current ‘Harlebeke New British cemetery’).
(see accompanying aerial photo and military maps)

If the Germans were forced to leave the depot in October 1918, much material was hidden and buried so as not to fall into the hands of the 
British. Until it reappeared yesterday ...

Still looking for a unforgettable and educational trip in 2020? check www.frontaaltours.com

28.09.2019

http://www.frontaaltours.com/?fbclid=IwAR1tH1ufQ4C-N46QZnsDNXRnxeER2KKDg1VD4iLaM6UOf4VZyO3BzraEBm4
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