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KLEINE AANKONDIGINGEN   –   PETITES ANNONCES 

GEBOORTEN – NAISSANCES HUWELIJKEN - MARIAGES 

 

 

 

NOUD, dochtertje van  
Stijn HEMERYCK (MD) en  

Stephanie MATTHIJS  
op 26 juni 18 

Dikke proficiat aan de fiere ouders 

Steven TRAVERS (PK) met  
Anne-Sophie CLARYSSE  

op 4 aug 18 
 

Van harte aan het jonge bruidspaar 

Bjorn TROSSARD (MD) met 
Sarah FRANCO 
op 30 juni 18 

 
Van harte aan het jonge bruidspaar 

 

ZIEKTE & HOSPITALISATIE   -   MALADIE & HOSPITALITATION 

Hubert MULS (MD) zal een tijdje afwezig zijn wegens ziekte. 

Anne-Marie (Mieke) (MD) DE KEERSMAEKER zal ook een tijdje niet aanwezig zijn wegens de opvolging van haar 

behandeling 

Francine WOUTERS (MD) heeft een operatie ondergaan en is nu herstellende 

Didier DEMEULEMEESTER (PK) is ook onder het mes geweest en was en tijdje afwezig. 

Frank DESMET (PK) en Francis APPELTANS (PK) hebben een fietsongeval gehad en waren een tijdje ‘out’ 

John CLAEYS (PK) is ook niet gespaard gebleven en zal ook een tijdje niet te zien zijn. 

David FORIER (MD) heeft wat problemen met zijn achillespees en zal ook een tijdje rust nodig hebben. 

À tous ceux qui sont confrontés à la maladie ou qui doivent séjourner à l'hôpital, nous leur souhaitons bon courage et un 

prompt rétablissement. 

Aan al degenen die met ziekte worden geconfronteerd of in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, wensen wij veel 

sterkte en beterschap. 

OVERLEDEN   -   DÉCÈS 

Mr Herman DERYCKE, schoonvader van Kristine DESIMPELAERE (PK) op 10 juli 2018 

Mevr Maria CLUYSE, grootmoeder van Roland VANHOUTTE (PK) op 12 augustus 2018 

Aan de beproefde families herhalen wij hier onze betuiging van medeleven en rouwbeklag. 
Aux familles éprouvées, nous réitérons ici l'assurance de notre sympathie et nos sincères condoléances. 
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NIEUWE LEDEN DOVO – NOUVEAUX MEMBRES SEDEE 

 

    
1Sgt Stéphan PENET 1Sgt Arnoud DE COSTER 1SgtMaj Kim CLAERHOUT 1Sdt Thomas MARES 

   
1Sgt Jannick SMETS Cpl Maxim FLORIDOR 1SgtMaj Gregory BALLESTERO 
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STAVELOT 2018 

Thierry de BOURNONVILLE 

Discours prononcé par Monsieur le Bourgmestre à l’occasion 
de la Cérémonie d’Hommage aux Démineurs le 13 septembre 
2018 

Monsieur le Chef de Corps,  

Monsieur le Président de la Fraternelle,  

Chers Démineurs,  

Chers Anciens Combattants,  

Chers Porte-drapeaux,  

Mesdames, Messieurs,  

Chers Enfants, Chers Enseignants, 

 

Voor de stad Stavelot en haar bewoners is de jaarlijkse afspraak van september 
met de ontmijners altijd een belangrijk ogenblik.  

Die dag van eerbetoon en herdenking van de slachtoffers van ontmijning, die 
tijdens het uitvoeren van hun taak vielen, wordt begeleid door het genoegen u 
terug te zien.  

Dit jaar is van speciaal belang omdat we het 65(vijfenzestig)-jarig bestaan van uw nationaal monument vieren.  

Voor deze gelegenheid heeft u de wens geuit om een ingrijpende facelift eraan aan te brengen.  

Pour la Ville de Stavelot et ses habitants, le rendez-vous annuel du mois de septembre avec les démineurs est toujours 
un moment important. 

 L’évocation de la mémoire de vos hommes tombés en mission s’accompagne également d’une joie sincère de vous 
retrouver.  

Cette année est cependant particulière car nous célébrons le 65ème anniversaire de votre monument national.  

Pour la circonstance, vous avez désiré lui effectuer un sérieux lifting.  

Comme toujours, la Ville de Stavelot a souhaité vous aider et nos paveurs et électriciens vous ont donné le coup de main 
nécessaire avec le talent qu’on leur connait. Je les remercie et les félicite.  

De votre côté, vous avez retrouvé dans vos dépôts une bombe impressionnante remontant à la Deuxième Guerre 
Mondiale.  

Sa taille énorme symbolise plus que tout la difficulté et la dangerosité de votre métier.  

Ce monument a fière allure et ne manque pas d’intéresser le visiteur qui peut alors, en silence, rendre un hommage 
personnel à vos chers disparus dont je salue la présence de quelques familles.  

J’ai récemment appris le prochain départ de votre Chef de corps, Pierre-Yves Rosoux. La Marine le réclame et je lui 
souhaite de poursuivre sa belle carrière au service de notre Pays.  

Je ne doute pas que son successeur aura à coeur de poursuivre et de toujours améliorer les liens qui nous unissent.  

Je remercie tous les militaires et musiciens présents ainsi que les enfants et les habitants de Stavelot qui ne manquent 
jamais cette journée.  

Je tiens à souligner la présence de Michel Vanderschaeghe qui, pendant des années, a assuré le lien entre la Ville et la 
Fraternelle et qui nous revient en forme après une longue convalescence.  

Ik wens iedereen een mooie dag en, zoals gewoonlijk, gelooft u mij, beste ontmijners, dat u hier thuis bent.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et, comme d’habitude, je vous prie de croire, Chers Démineurs, que 
vous êtes à Stavelot comme chez vous. 

Le Bourgmestre,  

Thierry de BOURNONVILLE. 
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STAVELOT 2018 

CPF BEM Pierre-Yves ROSOUX, CO DOVO 

Monsieur le Bourgmestre de STAVELOT, 
Monsieur le Président de l’Association Royale Belge des EOD, 
Mesdames et messieurs civils et militaires en vos grades, titres et qualités, 
Chers amis et sympathisants de l’unité, chers enfants et enseignants, 
Dames en heren burgers en militairen in uw respectieve graden, titels en kwaliteiten, 
Geachte vrienden en sympathisanten van onze eenheid, Beste families. 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer nos démineurs tombés en service 

actif. Comme vous le savez déjà je viens avec plaisir depuis des années à cette 

cérémonie à Stavelot, dans notre ville-marraine, et cette année est particulière car ce 

n’est que la 2ème mais déjà la dernière fois que j’ai la chance de prendre brièvement la 

parole devant vous. Pouvoir et savoir organiser cette cérémonie à Stavelot est 

possible grâce à Monsieur le Bourgmestre de BOURNONVILLE que je remercie 

particulièrement. 

La cérémonie que nous organisons revêt cette année une saveur particulière; d’une 

part c’est un anniversaire car c’est le 65ème anniversaire de notre monument et 

d’autre part parce qu’il a été complètement rénové. 65 ans est normalement l’âge de 

la pension mais comme on peut le voir, de retraite, pour notre monument, il n’en est 

rien ! C’est un monument moderne que tout un chacun de passage peut dorénavant 

admirer. Depuis près de 2 ans nous avions espéré que la rénovation se serait fait grâce à l’appui de la Défense mais, pour 

des raisons que j’ai dû mal à comprendre, cela ne s’est pas fait. Grâce au dynamisme et à l’entreprenariat de la ville, cela a 

été rondement mené pour arriver au résultat que l’on connait aujourd’hui. Je voudrais à ce titre remercier aussi Mr Fabien 

LEGROS, Echevin des travaux Mr Jacques REMY-PAQUAY, directeur général ainsi que l’équipe des ouvriers qui ont 

œuvré ici ainsi. 

De nodige coördinatie tussen de eenheid en de stad is verlopen dankzij de efficiënte tussenkomst van de Voorzitter van 

onze Royal Belgian EOD association, Jacques Callebaut (tevens onze RSM) en de leden van de Beleidsraad. Je profite 

aussi pour remercier le Col e.r Philippe MIGNOLET du Musée du Génie, Mr Franky BOSTYN et le personnel du War 

Heritage Institute, le Pers du Gp Maintenance du 2WTac de Florennes et l’équipe du SEDEE sous la direction de l’Adjt 

CLAESSENS qui ont contribué à la rénovation de cette bombe. Merci à TOUS. 

Maar vandaag moeten we niet vergeten onze collega’s EOD die tijdens het actieve dienst zijn gevallen. Straks zullen we 

hun namen doorlezen, we zullen ze nooit vergeten! 

Ook is het een trieste verjaardag, want dag op dag al 10 jaar geleden viel Stefaan VAN PETEGHEM, slachtoffer van een 

submunitie in Lebanon. Ik verwelkom hartelijk zijn familie.  

Vandaag is het ook een speciale dag voor zeven mensen hier aanwezig. Binnen enkele ogenblikken zullen ze het 

kenteken krijgen van onze eenheid. C’est aujourd’hui une journée particulière pour 7 personnes ici présentes. Dans 

quelques instants ils recevront la breloque de l’Unité, en tant que nouveaux membres EOD. A l’issue d’une formation 

longue et difficile, ils sont sortis du lot et ont maintenant la chance de venir renforcer nos effectifs, de servir au-mieux notre 

unité et de contribuer activement à la sécurité de notre pays. Je les en félicite, proficiat mannen ! 

Enfin, je vous passerai les statistiques relatant le nombre de nos interventions, chiffre que vous auriez probablement 

rapidement oublié, mais vous vous rendez compte qu’indépendamment du niveau de sécurité en vigueur dans le pays, le 

SEDEE continue à intervenir aux 4 coins de la Belgique, sur terre comme en mer, d’une manière optimale avec les moyens 

qui lui est assigné. 

Tenslotte, vergeet ik vandaag ook niet onze Belgische collega’s ontplooid in Noord-Irak en in Mali, zij dragen ook bij aan 

onze veiligheid. 

Longue vie à notre parrainage, lange leven aan onze verbroedering, 

Ik dank u voor uw aandacht en wens u allen nog een  gezellige dag. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. 
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BOM ZAVENTEM 

Jacques CALLEBAUT, RSM 

21, 22 & 23 Aug 2018 – Zaventem 

Op maandagmiddag, net na een dringende interventie in Luik, begin mijn GSM 

‘Heroes’ van den David Bowie af te spelen, teken dat er iemand mij om de een of 

andere duistere reden nodig had. Korte blik op het binnenkomend nummer liet 

me beseffen ‘werk aan de winkel’. 

Inderdaad, de S3 wist me haarfijn te vertellen dat er nood aan een EOD plg was 

in Zaventem, en deze keer niet om een Mills af te halen bij BPost op BruCargo. 

Het zou over een bom gaan, op het einde van de runway, vlakbij  Melsbroek. RV 

en POCs werden doorgegeven, sirene en blauw zwaailicht aan, en weg waren 

we. 

Voor Wouter (Bex) de ideale gelegenheid om zijn TL cursus voor te bereiden. 

Stijn was ook al enthousiast om dat varkentje daar eens te gaan wassen. 

RV, ingang Melsbroek, kant tarmac. En daar stond ons de Politie van de 

Luchthaven ons plichtsbewust op te wachten. Zowel de politie als de brandweer zijn de hele periode een grote steun voor 

ons geweest, zeker de brandweer.  

Eens aangekomen, bleek het tuig toch iets groter te zijn dan de verwachte 500 Lbs. In mijn jeugdjaren heb ik de piste op 

Zaventem langs de kant Melsbroek zien openbreken, met een pak bommen op een tweetal weken tijd. Toendertijd werd 

er nog niet gedetecteerd, en nu….. met al dat betonijzer in de grond…… 

En daar lag hij. Een flinke 1000 ponder van het type SAP, met een 100 op, voor de 

kenners…..enkel op de staart . 

Flinke jongen, en alhoewel al wat op jaren, nog altijd ‘in’ om schade te berokkenen. 

Gezien zijn toestand (sorry ladies, een bom is nu eenmaal mannelijk ) en het ontbreken 

van de WAS werd een plan opgesteld om eerst de bevestiging van het staartstuk te 

verwijderen en daarna de fuze aan te pakken. Alles werd in onze hoofden gereed gezet 

en we zaten niet in dat het avond- of zelfs nachtwerk zou worden.  Tot daar ‘ons’ plan. 

Economie en hoogstwaarschijnlijk ‘help DHL’ waren een haartje in de soep. De operatie 

zou uitgesteld worden tot dinsdag avond en woensdagnacht. Een te begrijpen beslissing. 

We lopen nu eenmaal niet alleen op deze aardkloot rond. Het vooropgesteld plan was het 

volgende: 

Dinsdag 21 augustus om 23 uur kon men starten met de opbouw van de 

beschermingswerken, containers die rond het tuig geplaatst werden met een uitlaatgat 

richting piste. 3000 m niets behalve wat asfalt op de grond…niet slecht om in geval van 

wat scherven en druk naartoe te sturen. Op 23 augustus van 1 uur tot 4 uur werd ons het 

venster gegeven waarin de RSP kon uitgevoerd worden.  

Doenbaar en ik besliste om mijn ploeg vrij te geven op dinsdag zodat ze uitgerust aan de 

operatie op dinsdagavond konden beginnen. 

It’s a plan….. 

Die dinsdagmorgen dus richting werk om nog eens de documentatie na te kijken, wat extra materiaal mee te nemen 

(waarover later meer) en de zinnen op ‘RSP’ zetten. Tijdens het rijden opeens de bluetooth in mijn helm.  

Kleine anecdote.  Als je met de moto rijdt en je koopt zo’n bluetooth ding om de telefoon op te pakken (en in mijn geval 

ook naar muziek te luisteren)…..zet dat ding af als het niet gebruikt wordt….door scha en schande zelf onder vonden. 
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Dus onze S3 in mijn helm als achtergrond, of ik er iets op tegen had 

mocht de Nederlandse WAS te gebruiken? Natuurlijk wil ik als EOD’er 

maar al te graag met ‘bare hands’ een fuze aanvallen, maar als we 

kunnen samenwerken…echt….niet zomaar oefening (Sorry EUBG of 

andere oefeningen)…dan wil ik wel eens MIJN grieven opzij schuiven. 

Dus met mijn zegen als TL werd er contact genomen met onze 

Noorderburen. 

Eens aangekomen, nog eens het actieplan bespreken, nog eens de 

documentatie nakijken en alles in gereedheid brengen mocht die WAS 

geen toestemming krijgen van de Nederlandse regering. Bij aankomst 

van het team, terug herhalen wat de toestand, de veranderingen en het 

plan zijn.  

Ergens rond 17u kregen we dan de OK van de WAS.  

Les aardrijkskunde en GPS. Bij het doorgeven van het adres van Meerdaal, vergeet niet te vermelden dat Meerdaal 

richting Waver ligt, anders mag je je bezoekers richting Leuven gaan zoeken ;-) 

20u, de zon begint langzaam te zakken, allen richting Zaventem. Onze Nederlandse collega’s zijn happy dat we samen 

dit ding kunnen oplossen. Voor Chris…..medewerking is niet alleen sportief, maar ook ‘werken’ ;-). Bij aankomst op 

Zaventem nemen we afscheid van onze liaison op het PC. Onze jonge Lt heeft dat goed gedaan. Wie zegt daar dat de 

jeugd….. De iets minder jonge liaison (S3) gaat naar de APOC, oftewel het brein van de luchthaven.  

Wij gaan verder naar de plaats verdict. Het team, versterkt met Philippe CLAESSENS ofte Mr container; ons nieuw lid in 

de RvB, Kapt Sophie van Royen (als liaison ter plaatse);  Dimi DHANYNS (in voorbereiding van zijn Cu TL) en….de 

Boss. Had het met het weer te maken, of de afstand Ganshoren-Zaventem, of een nieuw paar werkhandschoenen in het 

vooruitzicht….feit is: hij was daar. 

23 uur: de beschermingswerken starten. Langzaam 

weliswaar, maar zeker. Een reuzenkraan neerpoten om 40ft 

containers te plaatsen, vraagt wel wat meer dan zomaar de 

steunpoten uitrollen. In short, om 1 uur de woensdagnacht 

was het nog niet gedaan.  

Omdat de kraan de laatste container niet kan plaatsen (over 

zijn steunpunt), wordt beslist om deze laatste container niet 

te plaatsen. In alle richtingen waar er nog ‘gevaar’ was, 

stonden de containers 2 hoog, met zand versterkt aan de 

basis. Enkel richting piste, je weet wel 3 km niets, moesten 

we het stellen met maar 1 container hoog. Niet dat dit de 

operatie in gevaar bracht, alhoewel. Via de liaison krijgen we 

het bericht ‘on hold’, met mijn frustratie tot gevolg. Alles was 

klaar, we moesten enkel op de WAS startknop duwen en….. 

Na wat 

verduidelijkingen (en verwensingen) komt toch de GO en kan de WAS 

in actie schieten. Deze doet zijn werk (op een klein fwietje   na) en de 

100 kan na een halfuurtje uit zijn ligplaats genomen worden. We blijven 

ruimschoots binnen het 1 – 4 uur traject en iedereen happy. 

Nog snel wat foto’s en opruimen en de luchthaven kan weer rustig 

adem halen.  

THANKS, TEAM 
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LA MILLS…UNE INVENTION BELGE 

Ludovic CHINA 

Dans le brevet d’août 1913, 
le Capitaine Roland Léon Martin décrit le fonctionnement 
d’une grenade mécanique qui préfigure le ‘’strike release 
‘’ tel que nous le connaissons dans les munitions actuelles 
.
Présenté au Ministre de la Défense en 1914, ce dernier a 
approuvé leur utilisation au sein des forteresses belges.
L'entrée en guerre suspend malheureusement l’exécution 
de ce projet et en 1915 leur prix onéreux obligea le 
gouvernement belge a refuser leur utilisation. 
Les alliés français et anglais reconnaissant l’intérêt de 
cette invention dans les premiers mois du  conflit ont 
décidé de produire un erzast de cette grenade à l’insu du 
créateur et de l’état belge.
Etant en détention  en Allemagne, le Capitaine  décida 
alors de défendre son invention via la compagnie des 
munitions belge.
La compagnie revendique que la grenade reproduite par 
milliers par les alliés est une contrefaçon du brevet ci-
joint. 

Le 13 septembre 1917 ; à l’issue d’un procès en 
contrefaçon, , le Ministre des munitions s’engage à payer 
la somme de trois pence par grenade « sûre et à raison de 
180.233 grenades du type dit ‘’grenade mills " » (176000 
euros actuels), fabriquées par 
- Monsieur Vandeslyus à Dunkerque ; 
- Monsieur Gauchet à Paris ; 
- Monsieur  Imber à Escarbotin ;
- la Société Française d’incandescence par le gaz à 
Vimieu ;
Dès lors, force est des constater que  la "Roland" 
représente une avancée significative dans l'histoire de la  
grenade .
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Biographie
Roland Léon Martin,  matricule 
N°13057 est né le 27 juin 1873 à 
Liège .
Il fut admis comme Caporal au 
11ème régiment de ligne le 19 
août 1890. 
Il intègre, ensuite, l’école militaire 
à l’issue de sa 8eme année 
d’engagement comme sous-
lieutenant et est incorporé, le 31 
janvier 1898 au 14ème régiment 
de ligne.
Nommé Capitaine-Commandant 
le 26 mars 1914 il participa 
ensuite, le 07 août 1914, à la 
capitulation de la colonne du 
Colonel Streitz à Liège (l’affaire
de la rue du Mississipi).
Après les 4 années de détention 
qui s’en sont suivies, il fut 
rapatrié par la Suisse. 
Sa carrière se poursuit ensuite au 
sein de la Compagnie des 
grenadiers au camp de Beverlo et 
au 12ème de ligne.
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ELIA INVESTEERT IN ‘STOPCONTACT’ OP DE NOORDZEE 

Olivier DROISSART, DOVO Cie ZB 

De raad van bestuur van Elia heeft de 

investering goedgekeurd voor het 

zogenaamde ‘Stopcontact op zee’.  De keuze 

voor een Modular Offshore Grid (MOG) is 

strategisch belangrijk als België in de 

toekomst een rol wil spelen in de verdere 

ontwikkeling van hernieuwbare energie in de 

Noordzee. 

Het MOG bestaat uit een offshore platform 

zowat een 40 km buiten de kust van 

Zeebrugge. 

De kabels van de nieuwe offshore windparken 

zullen op dit platform toekomen.  Via 3 

onderzeese kabels van 220 kV (Kilo volt) zal 

het MOG verboden zijn met het 

hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge 

zodat de geproduceerde windenergie in het 

Belgische onshore net kan worden 

geïnjecteerd. 

De totale geïnstalleerde capaciteit van de eerstvolgende 4 windparken (Rentel, Northwester 2, Mermaid en seastar) wordt 

geschat op 1030 MW. 

In het kader van dit project heeft de DOVO Cie Zeebrugge haar steentje bijgedragen bij het opruimen van verschillende 

EO op zee, die de weg verhinderde van de werken.  

Boskalis is de offshore firma die anno 2018 de weg verzekerd om de kabels/contactdozen, … te kunnen plaatsen.  Dit 

met de Smit Kamara en de Manu Pekka. 
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De Manu Pekka beschikt op dit project over een baggerpomp, een Kraan met Poliepkop ipv een graafbak, TSS Detection 

coil en een ARIS camera wat resulteert in een deftige rapportage/beeld van het gevonden EO.  De operationele diepte 

met de Manu Pekka tot op 15 m maximaal. 

De Smit Kamara werkt met een ROV om de hits te onderzoeken terwijl het schip in ‘hoover’ positie blijft tijdens de OPS. 

   

Wat nu als er een EO gevonden wordt op deze route, hoe wordt de DOVO nu verwittigd? 

Boskalis moet het MRCC verwittigen (Maritime Rescue Coördination Centre), die op hun beurt het MIK verwittigen 

(Maritiem Informatie Kruispunt).  Het MIK stuurt aanvraag door naar de S3 in Meerdaal. 

In de maand juli en augustus zijn de boys van Zeebrugge 

druk bezig geweest met het verslepen en vernietigen 

van verscheidene maritieme munitie’s.  Deze bevinden 

zich allemaal te dicht bij onderwater obstakels zoals 

kabels ed. waarbij er een minimumafstand moet 

gerespecteerd worden bij vernietiging.  Vandaar dat alle 

EO’s moeten versleept worden naar de plaats van 

vernietiging. 

Na een overleg met Mr. Van Uitert Dirk van de Firma 

Boskalis en de commandant van de RDS (Ready Duty 

Ship), waar onze werkwijze werd besproken, gingen de 

werken voor het opruimen van de ‘mogelijks’ 

explosieven van start.  Telkens werd er geopteerd om de 

EOD permanentie uit te sturen samen met 2 à 3 extra 

personen in versterking zodoende over 2 à 3 duikteams te kunnen beschikken. 

Tijdens de zomermaanden hebben wij schitterend weer gehad voor het uitvoeren van dergelijke opdrachten maar toch 

heeft de stroming ‘roet in het eten komen gooien’.  In de periode juli en augustus werden er een reeks van hits (12 ea) 

onderzocht, verplaatst en vernietigd of verwijdert van de zeebodem.  Meerdere pogingen zijn in het water gevallen 

door te veel stroom (meer dan 1 knoop) waardoor wij met lege handen zijn moeten terugkeren naar onze thuishaven.  

Dit is nu het duiken voor onze kust, éénmaal het getij met doodtij en springtij, dus een goede planning is van essentieel 

belang (duikvenster).  De dieptes waarop de EO’s werden gevonden varieerden tussen de 8m en de 37m. 

Door de vlotte samenwerking met de RDS schepen en het MIK werd er onmiddellijk vooruit gekeken naar een volgende 

campagne met gunstige duikvensters.  De totale bilan van de voorbije twee maanden zijn 4 vliegtuigbommen (100 en 

500 Lbs), 3 bodemmijnen, een stoel van een verankerde mijn, 2 contactmijnen (bol met stekkers) en 2 kleine artillerie 

projectielen aangevuld door de reguliere CMD zendingen. 

1MP DROISSART O. 

DOVO Cie Zeebrugge 
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BELGEN MAKEN BOMMEN 

Philippe BARBAIX & Eugène 

Tijdens onze laatste ledenvergadering van 15 mei werden wij weer eens verwend door een erg boeiende spreker: 

journalist en auteur van verschillende boeken: Dirk Musschoot. Na zijn boeken 100 Jaar Titanic en Wij gaan naar 

Amerika, die het lot beschrijven van Belgen en Nederlanders die migreerden naar de Nieuwe Wereld, publiceerde hij nu 

met Belgen maken bommen een verhaal over Belgen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het verhaal is 

misschien niet zo goed bekend maar is wel uniek.  

Toen het in 1914 niet meer mogelijk was om van uit Antwerpen naar Amerika te vertrekken - op de vlucht voor de Hunnen 

(Duitsers) - werd er massaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk. Ook vele gewonde soldaten kwamen er terecht 

voor verzorging. Zij die niet meer geschikt waren om terug naar het front te gaan mochten blijven. Aanvankelijk werden 

de Belgen met open armen ontvangen. Maar uiteindelijk belandden er zo een kwart miljoen en ontstonden er financiële 

en materiële moeilijkheden. Er kwam een noodgedwongen spreidingsplan.  

Intussen kregen de Engelsen aan het front te weinig munitie. Er werden plannen gemaakt om veertien groot 

granatenfabrieken (National Projectile Factory) te bouwen. In de fabriek in Britley zouden enkel Belgen tewerkgesteld 

worden. Zij spraken dezelfde talen en hadden dezelfde cultuur wat de samenwerking kon bevorderen. De Belgische 

regering in ballingschap ging snel akkoord met het voorstel. Groot-Brittannië zat immers met duizenden afgekeurde 

soldaten met wie ze geen raad wisten en België had lucht gekregen van het ongenoegen dat hier en daar de kop opstak. 

De Belgen konden ook geld verdienen door er te werken. 

Dat gebeurde in Birtley, een stadje met een 9000 inwoners in het noorden van Engeland. 6000 Belgen met hun gezinnen 

werden er naar toegestuurd. Die hadden huisvesting nodig. Er werd dus een nieuw dorp gebouwd, Elisabethville heette 

het. Straten en pleinen kregen namen van Belgische koningen en beroemdheden. In elke woning waren de 

nutsvoorzieningen aanwezig: stromend water, elektriciteit, middelen om het huis te verwarmen en voldoende eten om 

goed te kunnen werken. Er waren winkels, wasserijen, feestzalen en ook een katholieke kerk.  

De relatieve welstand zorgde ook voor spanningen met de plaatselijke bevolking, die het vaak met minder moest stellen 

en waarvan verschillende familieleden wel aan het front moesten vechten. 

Het wel en wee van het leven in dat dorp werd met veel anekdotes en beeldmateriaal uit de doeken gedaan. Er werd 

gehuwd, kinderen werden geboren er was een druk verenigingsleven, maar er gebeurden ook bijna dagelijks ongevallen 

in de munitiefabriek. 

August Van Istendael, de latere vakbondsleider en minister van staat daar werd geboren in 1917. Hij woonde te Heverlee 

in de Prinses Lydialaan.  

Op het einde van de oorlog kwam er aan het verhaal van de 

Belgen in Birtley plots een einde. De laatste Belgen vertrokken 

er in het voorjaar van 1919; behalve sommigen die intussen 

getrouwd waren met een Engels meisje.  

De fabriek werd gesloten en het dorp Elisabethville werd 

uitverkocht op de grootste veiling die ooit in Engeland had 

plaatsgevonden. 

Een ontmijner van het DOVO in Meerdaalbos was aanwezig op 

de vergadering en toonde enkele granaten die daar gemaakt 

waren. Belangstellenden konden er ook technische uitleg 

krijgen. 

Er was veel belangstelling van buiten ons trefpunt. 

Het prachtig geïllustreerde boek ‘Belgen maken bommen’ van 

Dirk Musschoot is te koop bij LANNOO  

Eugène 
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LES TERRES APLATIES : PASSCHENDAELE  

 APRES LA BATAILLE Isabelle Masson-Loodts 

La photographie aérienne s’est considérablement développée et améliorée au cours de la Première Guerre 

mondiale. Utilisée alors comme outil d’observation des positions ennemies, elle nous offre aujourd’hui des 

témoignages saisissants des métamorphoses du paysage suite au conflit. En l’occurrence, ces deux vues prises à 

la verticale du bourg de Passchendaele, en Flandre, à la veille et au lendemain de la bataille éponyme, montrent 

comment la pluie d’obus qui s’est abattue dans la région en 1917 a littéralement arasé toute élévation. 

 

La bataille de Passchendaele, appelée aussi la troisième bataille d’Ypres eut lieu entre le 31 juillet et le 5 

décembre 1917. Mi-juin 1917, les habitations, l’église, les routes, les délimitations des parcelles du village sont 

encore parfaitement visibles. Début décembre de la même année, ces éléments ont disparu, littéralement 

pulvérisés par l’immense puissance du déluge de feu. La terre, déchirée par une multitude de cratères dont les 

bords se recoupent, a pris l’aspect d’une peau d’orange. Le seul amas de pierre qu’on y distingue encore permet 

de deviner l’emplacement des ruines de l’église. 
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« (…) Aplatis. Le village, la contrée n’avaient plus de hauteur, le pilon de la guerre avait tout enfoncé dans le 

sol. » : cette description d’un village du Soissonnais par Roland Dorgelès dans son roman « Le Réveil des 

Morts », paru en 1923, permet de comprendre que ce marmitage du sol n’est pas une particularité du front de 

Flandre… Sur 700 km d’une ligne de front épaisse de plusieurs kilomètres, et une surface de 2 306 350 

ha, l’intensité des combats a bouleversé le sol, au point parfois de le minéraliser. Selon plusieurs auteurs, 

notamment géographes, les volumes de terre déplacés par les combats sont évalués de 80 à 2 000 mètres cubes 

par hectare. Le géographe Paul Arnould estime que l’effet de ces quatre années d’affrontements peut être 

comparé à celui de la dernière période froide de l’ère quaternaire : la Grande Guerre a retourné autant de 

quantités de terre que 10 000 à 40 000 ans d’érosion naturelle ! Aujourd’hui encore, aucun conflit n’a marqué 

les paysages à une échelle comparable.  

Passchendaele 12 nov 1912 et aujourd’hui 

Bien sûr, les combats de l’Antiquité ont laissé des traces, avec la construction des oppidums par exemple. Au 

Moyen Age, on creusait des douves autour des mottes castrales. L’apparition de la poudre à canon a marqué les 

paysages de nouvelles formes de reliefs. Mais 14-18 a marqué un tournant : c’était la première fois qu’on 

utilisait tous ces aspects techniques en même temps et à une échelle industrielle durant une guerre. 

https://www.cairn.info/temps-et-espaces-des-crises-de-l-environnement--9782759200023-page-263.htm
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Ces dévastations du sol ont eu des 

conséquences sur le conflit lui-même : les 

terres labourées par les obus, sur lesquelles 

aucune végétation ne retenait plus l’eau, se 

sont rapidement transformées en champs 

de boue. Ce bourbier, qui rendit la 

progression des belligérants difficile, 

compliqua la vie quotidienne des soldats 

sur le front, au point parfois de les faire 

périr. Sur les 400 000 hommes mis hors de 

combat au cours des quatre mois de la 

bataille de Passchendaele, on compte au 

moins 40 000 disparus. Nombre d’entre 

eux se sont noyés dans cette boue, qui fit 

office pour eux de linceul. 

Isabelle Masson-Loodts 
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COHESIE DOVO - POELKAPELLE 

Olivier D’HAENE - KK 

Op 05 sept 2018 heeft de cie Poelkapelle de cohessiedag voor DOVO mogen organiseren. 

Als korpskorporaal en sportieve fietser van de eenheid mocht de route van ongeveer 80km uitstippelen. 

Via routeyou heb ik dan een parcours gemaakt en zat ik aan 82,6km,ik wilde er toch wat mooie plaatsen in steken en het 

ook niet te vlak houden zodat de mensen van Zeebrugge ook eens op en neer konden rijden. 

De rit is heel goed verlopen, we waren met een 20 tal van alle compagnies en nadien hebben we met een drankje en 

spaghetti gezellig kunnen na praten. 

Hier de belangrijkste plaatsen die we op onze route voorbij kwamen, Markt Ieper-Menenpoort, Vestingen-Zillebeke vijver-

ComingWorldRememberMe-Palingbeek-Zwarteberg-Rodeberg-Monteberg- Polygon Wood Cemetery- The Road to 

Passchendaele- Tyne Cot Cemetery, Poelkapelle Britisch Cemetery en als laatste stopplaats de bar van de compagnie 

Poelkapelle. 

ComingWorldRememberMe in Zillebeke 

In het paviljoen aan de start 
van de wandeling rond de 
land-art-installatie verenigt 
een glazen kunstwerk met 
daarin de 600 000 
gepersonaliseerde dog tags 
letterlijk de verschillende 
nationaliteiten en generaties in 
de herdenking. Op het 
gewapend glas is de 
quote  ‘The future depends on 
forgotten memories’ van de 
kunstenaar gegraveerd. Dit 
citaat geeft perfect de 
uiteindelijke boodschap van 
ComingWorldRememberMe 
weer: wij zijn de anderen en 
de eerderen. Elke nieuwe generatie is medeverantwoordelijk voor het dragen en koesteren van het universele streven 
naar vrede. Het citaat weerspiegelt zo de inhoudelijke elementen van de totaalvisie en de missie CWRM. 

Net buiten het paviljoen staat de sculptuur Remember Me, een bronzen ei met een glazen breuklijn in, dat symbolisch 
wordt beschermd door een nest van bronzen kippenklauwen. De sculptuur wordt in het begin van de publieke fase leeg 
gepresenteerd. Na 11 november 2018 wordt de sculptuur de uiteindelijke drager van de 600 000 dog tags, een 
permanente huldiging van de 600 000 slachtoffers. 

Het hart van de installatie is een platform waarop de sculptuur Coming World van Koen Vanmechelen wordt 
gepresenteerd. In de gietvloer van het platform werd de recentere wereldkaart geëtst. Het reusachtige ei van beton, 
metafoor voor een wereld die altijd groeit en in beweging is, ligt stil en doet ons reflecteren over de essentie van het 
herdenkingsproject: herdenken, verbinden, reflecteren en helpen. De zeshonderdduizend beeldjes liggen uitgelijnd rond 
het platform in de vorm van het Pangea, de wereld zoals die 225 miljoen jaren geleden uit slechts een continent bestond. 
De beeldjes waaieren als een massaal menselijk schild uit in de zone van het niemandsland en vormen daar een 
symbolische barrière op het terrein waar honderd jaar geleden, vier jaar lang, onmenselijk leed dagelijkse kost was. 

Vanop de uitkijkbrug met bijzonder uitzicht over de indrukwekkende land art installatie is te zien hoe de installatie lijkt 
samen te smelten met de historie van het landschap en de omringende natuur. Tegelijk blijft het, net als de frontzone 
honderd jaar geleden, een vreemde ingreep in een vreedzame omgeving: het evoceert de hallucinante geschiedenis van 
deze plek en laat ons nadenken over hoe onmenselijk de maatschappij toen en nu kan ontsporen. 

Een bezoek aan de installatie kan uitgebreid worden met een wandeling langsheen het poëzieparcours Ode aan de War 
Poets van de Vlaamse dichter Willie Verhegghe. Poëziecurator Willy Tibergien, stichter en ere-directeur van het 
Poëziecentrum in Gent selecteerde tien gedichten uit zijn bundel Dode Paarden Dode Dichters/Dead Horses Dead Poets. 
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Deze gedichten kregen langsheen het vlonder pad van The Bluff een gepaste plaats en brengen de bezoekers rust en 
ruimte tot reflectie. De gedichten en bijhorende kalligrafiën zijn ook te vinden in het tweede deel van deze uitgave. 

Het parcours eindigt bij de Cosmogolem, een houten sculptuur van Koen Vanmechelen. Zijn Cosmogolem reisde actief 
mee met de mobiele workshops van ComingWorldRememberMe. De reusachtige figuur is een metafoor voor een 
wereldreiziger die met open blik de mensen tegemoet treedt, een beschermer van de kinderrechten. Er staat momenteel 
reeds op 33 plaatsen in de wereld een gepersonaliseerde Cosmogolem. Om hem heen groeit steeds een ontmoetings- 
en verbindingsplek waar de bezoekers een geschreven boodschap kunnen achtergelaten in een luikje op de plaats van 
zijn hart.  

De land-art-installatie ComingWorldRememberMe is een toegankelijke en respectvolle herinnering aan het onmenselijke 
leed dat miljoenen mensen honderd jaar geleden moesten ondergaan 
wegens een wereldwijd gewapend conflict. Elk beeldje van deze 
participatieve installatie is een vredevol statement van alle 
projectpartners en van de tienduizenden peters en meters die actief 
hebben deelgenomen. 

 Menenpoort 

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 ongeveer 54.900 Britse 

soldaten die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden en niet meer 

geïdentificeerd of teruggevonden werden. De naam verwijst naar de 

stad Menen, een stad waar men vanuit Ieper-centrum via de 

Menenpoort naartoe kan. De poort is een van de 

herdenkingsmonumenten voor vermisten van de Commonwealth War 

Graves Commission. 

 

Polygon Wood Cemetery 

Polygon Wood Cemetery/Buttes New British 

Cemetery 

Deze twee begraafplaatsen in Zonnebeke vormen 

één geheel. Het kleine Polygon Wood Cemetery 

ontstond al tijdens WO I. De 

oorlogsomstandigheden gaven de begraafplaats 

een onregelmatig grondplan. Buttes New British 

Cemetery ligt in het verlengde van Polygon Wood 

Cemetery. Deze grotere begraafplaats werd pas 

na de Eerste Wereldoorlog aangelegd. Lichamen 

van gesneuvelde soldaten uit de omgeving van Zonnebeke kregen hier hun graf. 80% zijn onbekende soldaten. Je vindt 

er ook een gedenkteken voor de Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten die in en rond het Polygoonbos het leven 

lieten. 
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The Road to Passchendaele 

The Road to Passchendaele is een spoorweg die tijdens de Eerste Wereldoorlog 

een verbinding met het front vormde. Zowel Canadezen, Australiërs als andere 

nationaliteiten van het Commonwealth gingen via deze spoorlijn naar Passendale 

om daar tegen de Duitsers te strijden. De spoorweg voert langs plaatsen die elk 

voor zich een bijzondere betekenis hebben in de geschiedenis van de 

Wereldoorlog. 90 jaar na de Derde Slag om Ieper wordt deze verbinding ook 

toeristisch van belang. Langs de route staan monumenten die werden opgedragen 

aan de Australian and New Zealand Army Corps en welke gedenktekens werden 

onthuld in het bijzijn van het Forum op 6 oktober 2007. De gedenktekens 

herdenken de Australische Walk die afgelegt werd op 4 Oktober 1917 door de 

Australian and New Zealand Army Corps. Het vertrekpunt van de lijn naar 

Passendale is Zonnebeke 

Tyne Cot Memorial 

Tyne Cot Cemetery is een Gemenebest militaire begraafplaats gelegen ten zuiden van het dorpje Passendale, nabij 

Zonnebeke in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Tyne Cot is de grootste Britse militaire begraafplaats op het 

Europese vasteland. De begraafplaats wordt onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission. Er zijn 122 

Commonwealth begraafplaatsen in de Westhoek. 

De begraafplaats voor Britse gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd 

ontworpen door Sir Herbert Baker. Er zijn 11.952 graven, waarvan 70% van 

onbekenden en vier met een Duitse nationaliteit. 

Aan de achterzijde zijn op marmeren panelen de namen afgebeeld van 33.783 

vermiste Britse soldaten en apart nog 1.176 vermiste Nieuw-Zeelanders. De 

begraafplaats is vrij toegankelijk. 

Het kerkhof biedt een uitzicht op het westen, met onder andere Ieper en het West-

Vlaams Heuvelland, en op het noorden, met het silhouet van de Sint-Bavokerk te 

Westrozebeke dat op de heuvelrug Passendale-Esen gelegen is. 

Centraal op het kerkhof bevindt zich het Cross of Sacrifice, gebouwd bovenop de 

centrale bunker. De centrale bunker is tijdens de slag gebruikt als (nood)hospitaal. 

Overleden soldaten werden in de nabijheid begraven. Zo is de begraafplaats 

ontstaan. Achter de centrale bunker bevindt zich de Stone of Remembrance.  

Tyne Cot ontvangt jaarlijks ongeveer 200.000 bezoekers. Om dit in goede banen te 

leiden werd in 2006 een bezoekerscentrum opgericht. In feite komt men zo binnen 

langs de achterzijde van de begraafplaats. Beneden bevindt zich de eigenlijke ingang. 

Aan de buitenzijde van de ingang hangen drie gedenkplaten in Nederlands, Frans en Engels. 

In het ingangsportaaltje bevindt zich een deurtje met een kruis op. Daarin zit het register met de namen en plaats van de 

graven, en een visitors boek. Hier is plaats om een boodschap te schrijven. Dat is zo op elke Britse begraafplaats en ook 

op de Menenpoort 

Twee bunkers bevinden zich aan de voorzijde van de begraafplaats, twee andere bevinden zich onder de paviljoenen 

langs weerszijden van de vermistenmuur achteraan. 

Op de centrale pillbox werd het Cross of sacrifice opgericht, zoals op alle andere begraafplaatsen. Het kruis heeft een 

zwaard in het midden, daarom is het niet echt een christelijk symbool, maar wel een symbool voor “sacrifice” of 

opoffering. 

Poelkapelle Britisch Cemetery 

Deze begraafplaats is met zijn 7 478 doden uit de Eerste Wereldoorlog, de 3de grootste Britse begraafplaats uit de 

Westhoek. Meer dan 80% van de doden zijn niet geïdentificeerd. 
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SINTERKLAASFEEST    1    W FÊTE DE SAINT NICOLAS 

1W - PR² 

Sec PR - Blok C1/Staf    Tf :  25278 – 25279 

INSCHRIJVING SINTERKLAASFEEST 05 Dec 18 

INSCRIPTION - ST-NICOLAS 05 Dec 18 

Dit afschrift moet door de smaldelen verdeeld worden aan de militairen en het burgerpersoneel van het kwartier waarvan 

de kinderen geboren zijn NA 01 DECEMBER 2009(*). 

Une copie est à remettre par les escadrilles aux militaires et au Pers civil du quartier dont les enfants sont nés après le 

1ER DECEMBRE 2009(*). 

Het betrokken personeel zal dit document vervolledigd terugbezorgen aan de Sec PR  

VOOR 01 NOV 18 

Le personnel concerné remettra ce document complété à la section PR 

AVANT LE 01 NOV 18 

Betrokken personeelslid van het Kwartier: 

Membre du Pers du Qu concerné : 

NAAM, voornaam/Nom, prénom Graad/Grade Smd/Esc Service Tf 

     

 

Naam Kind/Nom enfant Voornaam/Prenom Geboortedatum 

Date de naissance 

M/V 

M/F 

N/F 

 

Gratis 

Gratuit/20€** 

      

      

      

      

(*) De ouders die wensen dat de Sint toch een cadeau geeft aan hun kind dat niet aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet, 

kunnen hun kind alsnog inschrijven bij de Sec PR (deelname in de kosten: 20,00€). 

(*) Les parents qui désirent que saint Nicolas remette un cadeau à un enfant qui n'est pas dans "les conditions d'âge" 

peuvent inscrire celui-ci à la Sec PR (participation aux frais : 20,00€) 

(**) Voor al de kinderen die geen zoon/dochter zijn van het Pers Kw Charles Roman: kleinkinderen, petekinderen, neefjes, 

… 

(**) Pour tous les enfants qui ne sont pas des fils/filles du Pers Qu Charles Roman : petits-enfants, filleuls, neveux, … 

 

De badges kunnen afgehaald worden op de PR vanaf 08 Nov 18. Bij de badges zal u een volgnummer ontvangen. Dit 

nummer zal in de C7 op een scherm geprojecteerd worden als u bijna aan de beurt bent bij de sint. Zo vermijden we een 

file! 

U zal eveneens een tekening krijgen. De prijs voor de mooiste tekening wordt geloot na het vertrek van de Sint. 

 

Les badges peuvent être enlevés au PR à partir du 08 Nov 18. Avec les badges vous recevrez un numéro qui sera projeté 

sur un écran dans le C7 un peu avant votre passage chez St Nicolas. Nous éviterons ainsi les  files! 

Vous recevrez également un coloriage. Le meilleur recevra un prix après le départ du St-Nicolas.  
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DÉMINEUR ‘IN THE SPOTLIGHT’ 

Franz DEBRAS, RSM SEDEE 1981 -  

Franz Adelin Charles Marcel Ghislain DEBRAS né à VEDRIN le 24 Mars 1934. 

Entrée à l’armée comme volontaire de carrière le 1 décembre 1950, matricule S34803 au centre d’instruction De La 
Chartreux à Liège.  

2 mars 1951 mutation au 1ier Chasseurs à pied à Siegen (RFA) comme mitrailleur à la mitrailleuse légère  
VICKERS .303. 

1952 : dissolution du 1ier Chasseurs à pied et mutation à Elsenborn en qualité d’employé à l’atelier du champ de tir. 

23 Octobre 1953 : service de déminage de l’armée à Duisburg (Tervuren). 

27 Novembre 1954 : rénovateur en munitions classe IV, mos 24949 (12 juin 1954, permis de conduire 3.5T). 

10 Mars 1955 : brevet spécialiste EDEE classe IV, mos 23924. 

2 Avril 1955 : opérateur cinématographique 

1 Aout 1955 : caporal Franz DEBRAS. 

22 Décembre 1956 : brevet EDEE classe II, mos 23924. 

1 Aout 1957 : promu au grade de sergent. 

22 Aout 1960 : admis dans le cadre des sous-officiers de carrière à la date du 7 Aout 1960. 

26 Septembre 1960 : promu 1ier sergent. 

26 Septembre 1965 : promu au grade de 1ier sergent major. 

26 Juin 1965 : brevet donneur de sang (militaire). 

1 septembre 1969 au 29 octobre 1969 : cours English B à Lombardsijde. 

Du 30 Octobre au 29 Novembre 1969 : 1ier cours NATO EOD au Joint Service Bomb Disposal School Chattenden (GB). 

26 Septembre 1973 : nommé au grade d’adjudant. 

Du 27 Septembre 1977 au 14 Octobre 1977 : cours à Kineton (GB) Pre-operational IEDD course. 

29 Février 1980 : cours à la NAVAL EOD SCHOOL (USA) EOD Missile HAWK à Vilseck (Allemagne) et je donnera cours 
au personnel des bataillons utilisant ce missile (stationné en RFA et à Lombardsijde). 

1981: en fonction de RSM ou SEDEE 

9 Dec 1982 : nommé au grade d’adjudant-chef dans le cadre des sous-officiers de carrière. 

Instructeur EDEE à partir de 1955 et membre de jury. 

 

Décoration militaire de 2 classe pour acte de courage lors de la neutralisation de 
véhicule piégés le 22 Mai 1974. 

Participations à des missions de protection lors de la visite de chef d’Etat au 
Luxembourg. 

Participation au largage des munitions chimiques au Golf de Gascogne. 

Participation au dernier voyage du Kamina. 
Nommé Chevalier de l’ordre du mérite du Grande Duché de Luxembourg le 2 Février 
1979. 
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MESEN 2018 - UPDATE 

 

Les membres de la fraternelle recevront sous peu un mail 
avec les détails concernant l’invitation et les possibilités 
qui sont offertes. 

De leden van de verbroedering zullen eerstdaags een 
mail of schrijven ontvangen met de details over de 
uitnodiging en de mogelijkheden die er geboden worden 

 Comme en 2014, l’on peut opter pour la semaine, mais 
cette année, l’on peut aussi choisir “à la carte”. L’on peut 
par exemple, 

Net als in 2014 kan men voor de week opteren, maar dit 
jaar kan men ook ‘à la carte’ kiezen.  
Men kan, bijvoorbeeld, 

 Opter pour assister uniquement à la Ste-Barbe 
avec nuitée ou non 

 Opter pour assister au Last Post le mercredi soir, 
rester loger et puis profiter de la Ste-Barbe. 

 … 

 opteren om enkel bij St Barbara te komen al dan 
niet met overnachting 

 opteren om de woensdagavond de Last Post mee 
te pikken, te overnachten en daarna te genieten 
van St Barbara. 

 …… 
 

 Il faut compter (à confirmer) qu’une nuit avec déjeuner de 
luxe tournera autour de 32 € et un repas autour  
de 12 €. 

Reken (onder voorbehoud) dat een overnachting met een 
luxe-ontbijt rond de €32 zal draaien en een maaltijd rond 
de €12. 

 Le programme est le suivant : Het programma ziet er als volgt uit: 

 Lundi matin, l’administration sera mise en ordre. L’après-
midi les présentations historiques de Franky Bostyn, Ian 
Alderman et Simon Verdeghem auront lieu. Le soir nous 
proposerons un  « meet & greet ». 

Maandag voormiddag wordt de administratie geregeld. De 
namiddag zijn er historische uiteenzettingen door Franky 
BOSTYN, Ian Alderman en Simon Verdeghem. ’s Avonds 
bieden we een meet & greet aan. 

 Le mardi sera organisé le Battlefield tour. 
Dinsdag is er de Battlefield tour voorzien. 
 

Le mercredi il y aura d’autres présentations à caractère 
historique et sur le SEDEE et l’OPCW. 
à 20.00 Hrs, le Last Post à Ypres est le notre. 

Woensdag komen er nog uiteenzettingen die zowel over 
het historisch aspect handelen als over hoe DOVO en het 
OPCW er mee omgaan 
Om 20 u is de Last Post te Ieper de onze. 

 Le jeudi sera la Ste-Barbe à proprement parler, mais 
délocalisée vers l’endroit où tout s’est déroulé il y a 100 
ans. 

Donderdag is er de eigenlijk St Barbara viering zoals we 
die kennen, maar nu op verplaatsing waar het zich 100 
jaar geleden allemaal afgespeeld heeft. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



 

WEDSTRIJD HERFST 

 CONCOURS AUTOMNE 

Wie is het en wat doet hij????? 

 Qui est-ce et qu’est il fait???? 

 

Antwoord via mail voor 15 Nov aan 

 répondre via mail et avant le 15 Nov à 

jacques.callebaut@beeoda.be 

 

HOOFDPRIJS – PREMIER PRIX 

mailto:jacques.callebaut@beeoda.be

