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Voorwoord 
Beste leden, 
Verschillende activiteiten (op de kalender van GRWV) staan dit jaar nog 
voor de deur. Lichtfront, de brainstormsessie over de toekomst van de 
Reserve, familiedag, korpsmaaltijd,…. Ik hoop van velen van jullie te 
ontmoeten op een van deze momenten. 
Verder zijn er nog de schiettrainingen en andere activiteiten. Neem 
regelmatig een kijkje op de webstek ( GRWV.BE) en u bent weer helemaal 
bij. 
Om af te sluiten ben ik fier te kunnen vertellen dat onze vereniging het 
graf van Pvt Leo Ralph BARLETT heeft geadopteerd op het ‘Flanders Field 
American Cemetry’ ( te Waregem ). Hij was iemand die jammer genoeg 
het einde van de oorlog net niet heeft kunnen meemaken ( gesneuveld 
op 02/11/18). Dit is maar één persoon, maar op deze manier wensen wij 
toch ook de inzet te herdenken van vele anderen. 
Voor meer info hierover verwijs ik naar volgende Resinfo’s. 

Groeten, 
Uw voorzitter 
Peter PATTYN 

Secretariaat 

Felicitaties 
Nationale Ordes : 
Koninklijk Besluit nr 31 van 09 sep 2013  
Officier in de Leopoldsorde : LtKol (R) P. Pattyn  
Officier in de Kroonorde : Cdt (R ) S. Vergaerde 
 

Herdenkingsproject van defentie 1914 - 1918 
Alle info op de website www.be14-18.be 

Maak op 17 oktober 2014 deel uit van een uniek en 
groots participatief project 

Op 17 oktober 2014 organiseert de Provincie West-Vlaanderen een groots 
participatief project onder de naam Lichtfront ’14.  
Deze evocatie is het startschot voor het cultureel herdenkingsprogramma 
GoneWest. Het Lichtfront evoceert de frontlijn zoals die tot stand kwam in 
oktober 1914, na de onderwaterzetting van de IJzer vlakte en het luwen van 
de strijd na de Eerste Slag om Ieper 
GRWV neemt deel en bemant de strook in de omgeving van de 
spoorwegbrug te Diksmuide. Info op onze website: www.grwv.be 
Voor de Zone de “HOGE BRUG” over de Yzer te Diksmuide is onze collega 
Cdt(R) Mario Waeyaert aangeduid als zoneverantwoordelijke. Gemakkelijk 
bereikbaar, niet ver van de bewoonde wereld,….  

http://www.be14-18.be/
http://www.grwv.be/
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Je kan je inschrijven bij Mario met opgeven van Naam, voornaam, 
geboortedatum en mogelijks mailadres. 
Wil dit zo vlug mogelijk doen. Ook familieleden of vrienden zijn welkom om 
dit evenement bij te wonen. 
Meer info krijgen de ingeschrevenen dan later doorgestuurd    
 
Cdt (R) WAEYAERT Mario  
Klaverstraat 1  
8600 DIKSMUIDE  
0475 60 17 14  

mario.waeyaert@scarlet.be 

Voor uw agenda – Activiteiten 
Bestuursvergaderingen: 
01    sep 2014 Bestuursvergadering Brugge 

06 okt  2014  Bestuursvergadering Kortrijk 
03 nov 2014 Bestuursvergadering    Last Post     Ieper 

01 dec 2014 Bestuursvergadering Middelkerke    

 

Vr 12 sep 14 Tir Duinkerke 

Ma 15 sep 14 Plechtigheid Zevenkerken Brugge 

Za 20 sep 14 Familiedag GRWV Brugge 

Za 27 Sep 14 Schietwedstrijd Fr – Ge -Be Duinkerke 

Vr 03 okt 14 Tir Duinkerke 

08 – 12 okt 14 Van Schelde naar IJzer Melle- 

Diksmuide 

Vr 17 Okt 14 Lichtfront Westhoek 

Zo 02 Nov 14 Canadese Bevrijdingsmars Knokke 

Za 08 nov 14 Mars leger Natie Gent 

Za 15 nov 14 Te Deum Koningsdag Lokaal 

Vr 21 Nov 14 Korpsmaaltijd Regio 
Brugge 

mailto:mario.waeyaert@scarlet.be
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Adapt – a grave 
 

Van het “Adapt – a grave programm” te Waregem bekwam 
GRWV goedkeuring van haar aanvraag en werd het graf van 
Amerikaanse privat Leo Ralph Barlett (D-01-10) gestorven op 02 
nov 1918 toegekend. Jan Van Craen is reeds ter plaatse geweest 
en zal de nodige info verschaffen om een speciale plaats te geven 
op onze website. 

Hierna de bevestigingsbrief van de toekenning van het graf. 

Bevestigingsbrief 

Groepering Reservenmilitairen West-Vlaanderen, Weststraat 26, 
8420 De Haan 
Wij van de American Legion Post BE02, maken van de 
gelengenheid gebruik om u te danken voor uw deelname aan het 
“Adopt-a-Grave” program op het Flanders Field American 
Cemetery.  Hierbij bevestigen wij de goedkeuring van uw 
aanvraag tot adoptie van volgend graf: 
 LEO RALPH BARLETT 
D-01-10 
De voorwaarden van adoptie zijn simpel: De adoptant wordt 
verwacht het graf regelmatig te bezoeken en bloemen te plaatsen 
en meer in het bijzonder bij speciale gelegenheden zoals 
Memorial Day en Wapenstilstand / Veterans Day. Als u bloemen 
plaatst op het graf, moeten het echte bloemen zijn. Plastieken of 
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gefabriceerde bloemen zijn niet aanvaardbaar. Het kantoor op de 
Begraafplaats heeft een beperkt aanbod bloemenvazen die 
beschikbaar zijn op aanvraag. 
 
Ter herdenking van het eerste Amerikaanse offensief in België 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, zal de American Legion Post 
BE02 een adoptie ceremonie op zaterdag 16 augustus op het 
Flanders Field American Cemetery houden. Op dit moment 
zullen de adoptanten een officieel certificaat van adoptie 
ontvangen. 
We bieden ook beperkte ondersteuning aan de adoptanten die 
onderzoek willen verrichten naar de eenheid van de Soldaten en 
WWI militaire geschiedenis. Een lijst van archiefmateriaal sites 
en andere vaderlandslievende verenigingen, die zal helpen bij 
het onderzoeken van dit streven kan worden bezocht op de 
website van het Adopt-a-Grave program: 
http://www.sitemn.gr/adoptagraveflandersfield. Adoptanten 
worden ook aangemoedigd om elke nieuw ontdekte informatie, 
foto's, enz. te delen, met de administratie van de begraafplaats, 
zodat deze informatie in het persoonlijk dossier van de soldaat 
geplaatst kan worden. 
 
Indien mogelijk, zullen we proberen om de nabestaanden te 
contacteren en hen te informeren dat het graf van hun geliefde is 
geadopteerd en de contactinformatie van de adoptanten 
doorsturen. In de meeste gevallen zullen de nabestaanden 
contact opnemen met de adoptant en zorgen voor een zinvolle 
uitwisseling van informatie en wederzijds respect. 
 
Om meer te weten te komen over the American Legion “Flanders 
Field” Post BE02, bezoek hun Facebook pagina: 
https://www.facebook.com/pages/American-Legion-Flanders-
Fields-Post-BE02/152286224925159 of hun website: 
https://sites.google.com/site/americanlegionpostbe02/home 
 
Hoogachtend 
Joseph R. Schram 
Commander, American Legion “Flanders Field” Post BE02 

http://www.sitemn.gr/adoptagraveflandersfield
https://www.facebook.com/pages/American-Legion-Flanders-Fields-Post-BE02/152286224925159
https://www.facebook.com/pages/American-Legion-Flanders-Fields-Post-BE02/152286224925159
https://sites.google.com/site/americanlegionpostbe02/home
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VEERKRACHT bij verpleegkundigen 
in een verwerkingsproces en crisissituaties 

Niet alleen verpleegkundigen palliatieve zorgen maar ook militair 
verpleegkundigen komen vaak in crisissituaties terecht. Ik denk maar 
aan de militair verpleegkundige die tijdens een buitenlandse opdracht 
in Afghanistan 16 verhakkelde lijken moet ophalen. De militair 
verpleegkundige die in het brandwondencentrum van Neder-Over-
Heembeek een 4-jarig kindje - met brandwonden over gans het 
lichaam - moet verzorgen,  … Een militair verpleegkundige moet vaak 
vechten voor een mensenleven … 
Extreme situaties waarbij  men als verpleegkundige geconfronteerd 
wordt met diepe emoties … 
Een vraag die we daarbij kunnen stellen is :  
“Hoe houden zij dit als verpleegkundige vol ?” 
Binnen de palliatieve zorg is men op zoek gegaan naar een antwoord 
op deze vraag.  
“Veerkracht – Resilience” is de eigenschap om het als 
verpleegkundige en als mens te blijven volhouden. 
Wat is veerkracht ? Wat is het belang van veerkacht ? Wat houdt 
veerkracht nu eigenlijk in ? 
Tijdens de week van de Verpleegkunde NVKVV in Oostende kreeg ik 
op woensdag 26 maart als verpleegkundige palliatieve zorgen en als 
militair verpleegkundige 1EMI de unieke kans om dit onderwerp aan 
bod te brengen. 
Zorg voor de zorgenden is heel belangrijk. “Inadequate zorg voor 
verzorgenden leidt tot inadequate zorg voor de zorgbehoevenden”. 
Zelfzorg, zelfzorg binnen het team, keuzes maken en deze beminnen, 
… waren  enkele aspecten die aan bod kwamen … 
De reacties waren lovend, de lans was gebroken … ook binnen de 
militaire  wereld … 
En zo kreeg ik ook de unieke kans om op 15 mei in Ermelo te spreken 
over dit onderwerp en dit tijdens de dag van de Militair 
verpleegkundige in Nederland. 
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Ook binnen Defensie in Nederland was de lans gebroken. Het belang 
van het onderwerp werd schrijnend geïllustreerd door een 
Nederlands Militair Verpleegkundige die na zijn zending in Uruzghan 
worstelt met oorlog in zijn hoofd … 
 
Wordt vervolgd … 
Stefaan Vergaerde 
Verpleegkundige palliatieve zorgen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Militair Verpleegkundige 1EMI 
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100.000 mensen over de Schelde op de Vredesbrug 
ANTWERPEN - Tijdens het weekend van 3tot en met 5 oktober wordt in 
Antwerpen een tijdelijke pontonbrug gelegd in het kader van de 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het publiek zal dan hoogst 
uitzonderlijk over de Schelde kunnen wandelen, Het evenement refereert 
aan een soortgelijke pontonbrug die in 1914, bij het begin van de oorlog» 
werd gebruikt om Antwerpen te ontvluchten. In totaal zullen meer dan 
100 000 mensen de kans krijgen om de brug te bezoeken. De ticketverkoop 
is gisteren officieel van start gegaan in het Antwerpse stadhuis* waar speciaal 
voor de activiteiten rond 'Antwerpen '14- 18 een infopunt is ingericht. 
Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois woonde het startschot bij. 
"De pontonbrug staat symbool voor de brug die we willen maken tussen 
generaties. Van een oorlogsbrug toen, maken we nu een vredesbrug”, 
aldus Bourgeois. "Door te investeren in infrastructuur en evenementen met 
een internationaal karakter zoals deze, willen we Vlaanderen op de kaart 
zetten als dé regio voor vredestoerisme," Tickets kosten 5 euro en zijn 
gebonden aan een specifiek tijdstip om de brug over te steken. 

Vredesbrug 3-4-5 oktober 2014 
Feestelijke opening op vrijdag 3 oktober: prominenten uit binnen- en 
buitenland, vredesstoet met kinderen In de hoofdrol, dansspektakel “Let’s 
go Urban”, brugverlichting Artesis Plantijn Hogeschool, poëtisch parcours 
'War Poets1, audioparcours in de Voetgangerstunnel. 
Het hele weekend kan het grote publiek de brug oversteken van rechter- 
naar linkeroever, 
Reserveer tijdig je oversteekticket via www.antwerpenl4-18.be (vanaf 
januari 2014). 
Wie meer wil weten over Antwerpen in de Groote Oorlog en over de 
pontonbrug kan het brugboekje kopen in het 
Infopunt aan het stadhuis of downloaden via  
www.antwerpen14-18.be 

http://www.antwerpen14-18.be/
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HISTORISCHE CONTEXT 
Op 04 augustus 1914 valt het Duitse leger België binnen. Na hevige weerstand 
in de forten rond Luik, trekt het Belgische leger zich op 13 augustus onder de 
Duitse overmacht terug tot aan de Gete, waarna regering en leger zich vanaf 
20 augustus verschansen in de vesting Antwerpen en er zich verdedigend 
opstellen in afwachting van bijstand door Frankrijk en Groot-Brittanniës die 
zich garant gesteld hadden voor de neutraliteit van België, De Britten sturen de 
10.000 man sterke Naval Division naar Antwerpen, maar de Fransen kunnen 
pas na half september troepen sturen, als de Duitse opmars aan de Marne is 
gestuit 
Vanaf 28 september belegeren de Duitsers de vesting Antwerpen met zware 
artillerie en schakelen de forten één voor één uit De geallieerden zeggen 
daarom op 4 oktober toe om een 54.000 man sterke expeditiemacht te sturen 
om Antwerpen te ontzetten. Als op 6 oktober de situatie onhoudbaar wordt, 
valt de beslissing om Antwerpen op te geven en het Belgisch Leger naar de 
linker Schelde-oever te brengen. Het leger trekt ach daarop midden een 
massale vluchtelingenstroom terug achter het kanaal Gent-Terneuzen, waar de 
eenheden opnieuw gegroepeerd worden en de aftocht naar de IJzervlakte 
wordt voorbereid. 
Ondertussen ontschepen de Britse 7de Infantry Division en 3de Cavalry 
Division te Oostende en Zeebrugge en spoort de 6.500 man sterke Franse 
Brigade Marinefuseliers onder leiding van Admiraal Ronarc'h van Duinkerke 
naar Gent. De eerste elementen van deze expeditiemacht komen aan te Gent op 
8 oktober, wanneer de Belgen Antwerpen al grotendeels hebben verlaten en 
bovendien de verdere doortocht naar Antwerpen door de Duitsers wordt 
bedreigd. 
Daarom wordt dezelfde dag beslist de Brigade Marinefuseliers en delen van 
de Britse 7del Divison vanuit Gent in te zetten om de verdere aftocht van het 
Belgisch leger te beschermen. Samen met Belgische eenheden bezetten de 
Fransen en de Britten stellingen te Melle, Gonfrode en Lemberge, waar ze 2 
dagen stand houden en zo het Belgisch Leger een veilige aftocht bieden, 
In de nacht van 9 op 10 oktober trekken de Fransen, op twee uur gevolgd 
door de Britten, in een nachtelijke mars naar Aalter en verder naar Tielt. De 
volgende dag stelt Admiraal Ronarch zijn brigade op in de streek van 
Torhout, om vervolgens op 12 oktober onder de Duitse overmacht terug te 
plooien naar de stad Diksmuide. Samen met Belgische eenheden 
verdedigen de Marinefuseliers daarna hardnekkig Diksmuide, om ten slofte 
op 10 november de stad op te gegeven en zich op de linker oever van de IJzer 
te verschansen. Het front zal zich daar, mede dank zij de 
onderwaterzettingen in de IJzervlakte, gedurende 4 jaren stabiliseren. 
Het hardnekkig optreden van de Marinefuseliers tijdens de terugtocht en 
de verdediging van Diksmuide heeft echter een zware tol geëist: de helft van 
de manschappen en 80% van de officieren zijn gesneuveld, gekwetst of 
vermist 
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Hoe lid worden 

Lid worden van de Groepering Reservemilitairen West-
Vlaanderen kan door jaarlijks een bijdrage van € 25,00 
te storten op rekeningnummer  
IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.  


