
 

Naam : Blockey Leopold       zoon van John Rhodes Blockey en Christina Blockey , Canning Road 300 Bicton , 

Fremantle , West Australië 

Datum overlijden : 5 oktober 1917 

Leeftijd : 19 

Rank : Private 

Medailles : 1914/15 Star Medal , Victory Medal , British War Medal 

Regiment : 28th Bn Australian Infantery - 2de Australian Division 

Regiment nummer: 5567 

Vorige units : Embarked Fremantle 22 sep 1916 tot 22 mei 1917 France 

Graf lokatie : Lijssenthoek Military Cemetery -  Plot 20 rij E graf 9A 

info : 

Op 22 september 1916 vaar ik uit richting Engeland waar ik twee maanden later 

voet aan wal zet.In januari 1917 word ik ziek en moet ik drie weken in het hospitaal 

verblijven. In de nacht van 14 maart glip ik weg uit de kazerne om drie dagen op 

stap te gaan met een kameraad. Hiervoor moet ik voor de krijgsraad verschijnen en 

als straf krijg ik drie dagen opsluiting en word ik zes dagen soldij ontnomen. 

Op 11 juni 1917, net na de Slag bij Mesen, vervoeg ik het 28ste bataljon. Tijdens de 

Slag bij Passendale op 4 oktober 1917 raak ik gewond aan mijn voorhoofd en knie 

door obusscherven.  

De brancardiers evacueren mij naar de dicht bijzijnde hulppost waar ik word 

opgelapt. Nadien word ik naar het 10de 'CCS' (veldhospitaal) bij Lyssenthoek in 

Poperinge gebracht. Ik sterf aan mijn verwondingen op 5 oktober 1917. Ik word 

begraven op de begraafplaats naast de boerderij waar het 10de 'CCS' is . 

Naar huis opgestuurd : testament , portefeuille, kaarten, foto's, gebruikte postzegels 
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