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EEN WOORD VOORAF…

2012 heeft weer een en ander geboden zodat we het tweede nummer van dit jubileum jaar goed
kunnen vullen.
Ons eerste nummer was nog maar net uit of een verrassing diende zich aan. Lier heeft niet één
maar “twee” kazernes die genoemd zijn naar helden uit 2A. Naar aanleiding van de erfgoeddag
bereikte ons een opmerkelijke e-mail.
Op 4 mei 2012 was er de “Medal parade” op de vernieuwde grote markt van Lier. Onder een
stralende zon werden de manschappen van het Bataljon Artillerie in de bloemetjes gezet voor hun
prestaties in Afghanistan. Het was zowaar weer een prachtig schouwspel om de manschappen te
zien défileren.
Hierbij werd ook de peterschap herdacht die 2A in 1962 was aangegaan met de stad Lier. 2A kon er
door de welbekende omstandigheden niet bij zijn doch, onze laatste korpscommandant Lt-Kol SBH
Hans Houf, heeft de honneurs waargenomen.
Ook de geruchten van een nieuwe korpscommandant voor het Bataljon Artillerie werden bevestigd
door het aanstellen van de nieuwe Korpscommandant Lt-Kol SBH Erik Norga tijdens het
bataljonsfeest op 5 september 2012.
Vele bekende gezichten zijn ondertussen verdwenen uit het Bataljon, het is nog steeds wennen aan
de nieuwe organisatie. Men mag niet vergeten dat dit nog steeds het gewone doen is. Vrijwilligers
blijven een beperkte tijd, onder-officieren en officieren gaan opleiding volgen en worden geruime tijd
aan het oog ontrokken om plots terug op te dagen in een andere functie. Wil dit zeggen dat wij
vergeten worden? Neen, het Kwartier West te Brasschaat is de bakermat van de Artillerie. De
aanwezigheid van het museum geeft de huidige artillerist de kans om kennis te maken met de
voorgeschiedenis van zijn eenheid.
Als “Kring Modest” zijnde hebben we trouwens een bevoorrechte plaats in het Bataljon Artillerie.
Zoals iedereen weet heeft het Bn Aie de tradities van 2A overgenomen, maar heeft ze ook de Kring
Modest mee geërfd en zit de Korpscommandant van ambtswege mee in het bestuur. Kring Modest
staat hierdoor open voor “alle” Artilleristen en sympathisanten van de Artillerie.
Op 6 oktober 2012 was er dan naar jaarlijkse gewoonte de activiteit van Kring Modest dat wegens de
bevelsoverdracht tijdens het Bataljonsfeest was verplaatst naar latere datum. Het was een prachtige
rondleiding in het MKOK museum te Leopoldsburg.
Verder kunnen wij steeds rekenen op de bijdrage van de Verbroedering 2A-8A-RAL.
Ondertussen is de uitnodiging voor de “Dag van de Artillerie / St Barbara” toegekomen.
Daar het einde van 2012 stilaan zich aankondigd, wensen wij iedereen prettige feestdagen toe. Kijk
ook naar de wedstrijd achteraan.

Veel leesgenot,
De redactie.
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E-mail bericht op 27 maart 2012 via info@2de-artillerie.be
In het kader van Erfgoeddag (met dit jaar als thema "Helden") zijn mijn echtgenote en ikzelf een
historische tentoonstelling aan het voorbereiden over de Lt.-Kol.-Becquevort=kazerne in Lier. De
2de artillerie kan daar natuurlijk niet ontbreken. Wij vroegen ons dan ook af of u ons zou kunnen
helpen. We zijn nog steeds op zoek naar materiaal i.v.m. de kazerne: geschiedenis, foto's, verhalen,
documenten, objecten, ... Alles is welkom. Kunt u mij laten weten of u ons kunt verder helpen?
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
Peter Geysels
We dachten aanvankelijk dat de schrijver zich had vergist in de naam en dat hij de Dungelhoeff
kazerne bedoelde want daar heeft 2A verbleven en heeft lange tijd het monument gestaan. Echter,
neen, het gaat wel over de Lt-Kol Becquevort kazerne. We weten allemaal dat 2A haar eerste
kazerne in de BSD te Dellbruck in 1946 de naam kwartier Becquevort had gegeven maar dat deze
niet toegestaan werd en is veranderd in “Moorslede”. Ook voor het kwartier te Helchteren werd de
aanvraag gedaan en geweigerd. Ook onze archivaris keek raar op. Dit vroeg om meer uitleg.
Aanvankelijk was 2A gekazerneerd in de Dingelhoeff-kazerne, maar werd in 1936 versterkt door een
de
vijfde groep afkomstig van het 13 artillerie te Brugge. Wegens plaatsgebrek werd de vijfde groep in
de Sion-Kazerne gekazerneerd. De Lt-Kol Bequevort was tevens commandant in 2A tijdens de
mobilisatie, uiteindelijk werd hij krijgsgevangene en is hij op 31 januari 1945 overleden te Dachau.
Het is Lt-Gen Terlinden, korpscommandant van 2A 1939-1940, die na de tweede wereldoorlog mede
heeft gezorgd dat de Sionkazerne te Lier werd omgedoopt tot de Lt-Kol Bequevort-kazerne om de
helden van het vaderland te eren.
Peter Geysels, bezieler van allerlei evenementen in de wijk “’t Looks”, heeft op 22 april 2012 zijn
woning ten dienste gezet van een tentoonstelling die de geschiedenis van de Sion-kazerne en het
leven van de Lt-kol Becquevort belichtte.
We hebben tevens de tentoonstelling bezocht, net voor de medaille parade. De volledige
geschiedenis hebben we meegekregen en zal op de website verschijnen.
d.b.
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Voor het raam staat Peter Geysels met zijn echtgenote

Voormalig klooster van Sion, heden Kazerne
Lt.-Kol. Becquevort. Klooster gesticht in 1468.
Openbaar verkocht in 1799. Na omwenteling
aangepast als kazerne in 1834. In 1846 als
militaire kinderschool en vanaf 1860
legerdepot. Sedert 1974 gebruikt als
stadsmagazijn en vandaag academie.
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2A EN ZIJN PETERSTAD LIER
Zoals we in het voorwoord van deze MODEST reeds vermelde, zou in 2012 de
vijftigste verjaardag van de aanvaarding van het peterschap over 2A door de stad LIER
worden gevierd. Door de gebeurtenissen, die wij allen kennnen, werd het TWEEDE
REGIMENT VELDARTILLERIE op 1 september 2010 ontbonden. Het BATALJON
ARTILLERIE, de opvolger van 2A in BRASSCHAAT, aanvaardde het peterschap met
de stad LIER in juni 2011 en vierde dan ook het vijftigjarig bestaan van dit peterschap
op de Grote Markt in LIER op 3 mei 2012, tijdens een grandioze taptoe.
In het navolgend artikel willen wij even het ontstaan en het verloop van het peterschap
in herinnering brengen.

We schrijven 1961. De spanning tussen Oost en West bereikt zijn hoogtepunt: in Korea is een
wapenstilstand gesloten; Rusland heeft zijn raketten uit Cuba weggehaald, maar in Europa is een
IJZEREN GORDIJN neergelaten van de Oostzee in het noorden tot aan de Alpen in het Zuiden en in
BERLIJN staan Amerikaanse en Russische tanks tegenover elkaar. In deze dreigende sfeer stelt het
BELGISCH LEGER praktisch zijn volledige LANDMACHT op in de sector van de Belgische Strijdkrachten
in Duitsland. Ongeveer 40.000 Belgische miliciens doen hun dienstplicht bij de BSD. In Belgie spreekt
men over " het leger dat men in Belgie niet ziet.....".
Teneinde de banden tussen de eenheden in Duitsland en het thuisfront nauwer aan te halen,lanceert de
Opperbevelhebber van de BSD, LtGen CRAHAY een plan : hij nodigt de vroegere garnizoenssteden uit
om een peterschap aan te gaan met een eenheid uit de BSD. Voor 2A stelt de OBBSD voor aan de stad
LIER het peterschap te aanvaarden over 2A.
De keuze is voor de hand liggend:



sinds 1898 bevindt zich te LIER een artilleriekazerne, zodat de Lierenaars vertrouwd zijn met
kanonnen en paardentuig;




bij herhaling zijn batterijen van 2A tijdelijk gekazerneerd in deze kazerne;



LIER was de uitvalsbasis voor de aanval op de Duitse bevoorradingslijnen in augustus en september
1914;




in oktober streden de batterijen van 2A in de streek van LIER voor de verdediging van ANTWERPEN;



tenslotte heeft 2A op de erekoer van de kazerne ook zijn dodenmonument opgericht.

in de eerste dagen van WOI is LIER het HK van de 2de LEGERDIVISIE gevestigd, waartoe ook 2A
behoorde;

het Regiment werd definitief gekazerneerd te LIER vanaf 1927. De kazerne kreeg de naam
"DUNGELHOEFF" naar de eerste officier van 2A die sneuvelde te WEZEMAEL op 12 augustus 1914.

Om al deze redenen en met het wederzijdse akkoord van stad en regiment werd het peterschap over 2A
aanvaard.Burgemeester Dr Frans BREUGELMANS zal de grote promotor van dit peterschap worden en
niets onverlet laten om de banden tussen zijn stad en 2A nauwer aan te halen.
De aanvaardingsplechtigheid van het peterschap gaat door op zondag 22 juli 1962 in het kader van de
feesten " 750 JAAR LIER".
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De dag begint met een eerbetoon aan de gesneuvelden van 2A op de erekoer van de kazerne. Twee
gewapende detachementen met Standaard bewijzen de eer aan het monument tijdens de bloemenhulde.
De Lierse gemeentelijke personaliteiten en vele oud-strijders wonen de plechtighied bij.
Na de optocht door de stad wordt een plechtig "TE DEUM" gezongen in de Sint-Gummaruskerk, waarna
een optocht volgt aan het dodenmonument van de stad , "DE ENGEL" waar eveneens een bloemnhulde
plaats heeft.
Om 11.00u begint dan op de Grote Markt de
wapenschouwing. Burgemeester BREUGELMANS
spreekt in naam van de bevolking zijn tevredenheid
uit om op deze wijze de hechte banden, die voorheen
2A en de stad verbonden, opnieuw aan te halen. Hij
leest de aanvaardingsoorkonde voor en overhandigt
deze aan de commandant van 2A, LtKol HENRY.
Deze dankt op zijn beurt de stad voor het goede
onthaal en drukt de wens uit dat de hernieuwde
betrekkingen
mogen
uitgroeien
tot
dezelfde sympathieke vriendschap van weleer.
Een receptie en een eetmaal in de kazerne sluiten
deze heuglijke dag af.
Sindsdien gaan 2A en LIERKE PLEZIERKE hand in
hand.
Wegens de grote afstand waren er aanvankelijk
slechts enkele contacten per jaar: nationale feestdag;
11
novemberviering,
Regimentsfeesten....Maar
geleidelijk aan werden deze contacten talrijke en
waren er ook tentoonstellingen van Lierse
kunstenaars. De stad LIER schonk elk jaar een
pakket
Nederlandstalige
boeken
voor
de
Kwartierbibliotheek. De stad schonk ook kunstwerken
voor de verfraaiing van de messes en zorgde voor
een nieuwe geitenbok, telkens de vorige weer eens het leven had gelaten.
Lierse bewindslieden werden ere-brigadier van 2A . De stad schonk ook een koningslinde
tergelegenheid van de viering " BOUDEWIJN 40", die op het paradeplein in HELCHTEREN werd
geplant. Lierse toneelgroepen en muziekkorpsen luisterden de Reimentsfeesten of de Opendeurdagen
op. Vanaf 1968 hield 2A bij herhaling zijn Regimentsfeest in LIER en delegatie van LIER kwamen op
bezoek tijdens opendeurdagen of kampperiodes in ELSENBORN.
Elk jaar schonk 2A een deel van de opbrengst van de MARS IN MEI aan een sociale instelling van de
stad en delegaties van 2A kwamen ook genieten van de toneelvoorstellingen van het
SCHOOLBONDTHEATER.
Kortom op allerlei ogenblikken en omstandigheden waren er kontakten tussen LIER en zijn inwoners en
2A. Betrekkingen die na de verhuis van 2A naar België nog intensiever werden, maar helaas op 1
september 2010 definitief afgesloten werden.
2A heeft het vijftigjarig bestaan van het Peterschap net niet gehaald.......................
.
Louis Vranckx
http://www.2de-artillerie.be/geschiedenis/PDF/16_Geschiedenis_2A_Bijlage_I.pdf
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KONINKLIJKE VERBROEDERING DER ARTILLERIE 2A-8A-RAL
WAAR WAREN WE SAMEN MET HET BATALJON ARTILLERIE
Ieder jaar organiseert het Bataljon Artillerie een
Gastronomische maaltijd waarvan de opbrengst
gaat naar het goede doel. We waren daar
aanwezig met een paar leden.

Zes maanden geleden zijn er 300 Brasschaatse
militaire van het Bataljon Artillerie naar
Afghanistan vertrokken om er het vliegveld van
Kaboel te bewaken. Van oktober 2011 tot
februari 2012 verbleven zij daar. Na de
prachtige parade was er nog een receptie in de
Ruiterhal gelegen in het park van Brasschaat.
We waren daar ook aanwezig.

Ook organiseerde het Bataljon Artillerie een
informatie en sportdag voor de schoolgaande
jeugd in Brasschaat. Zo te zien zijn er al
opkomende Militairen. De jeugd zorgt voor onze
toekomst.

Ook is er ieder jaar een Dag van de
Verbroedering. Dit is voor ons een speciale dag.
Zo kunnen wij samen met de Militairen van het
Bataljon Artillerie onze gesneuvelde Helden van
beide Wereldoorlogen eren. We brengen dan
ook een bloemenhulde aan de monumenten
van 2A - 8A- RAL. Onze Verbroedering bedankt
de Lt. Kolonel SBH Houf voor deze prachtige
dag
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In het kader van 800 jaar Lier werd er een
Historische reconstructie gedaan van de Artillerie
ten tijde van Napoleon. Deze stand had veel
aantrek bij de bezoekers

Het gemeentebestuur van Brasschaat en het
Bataljon Artillerie organiseren om de 2 jaar een
Taptoe. Die vindt plaats in het Louis De
Winterstadion in het gemeentepark. Dit jaar
trad op, De Koninklijke Muziekkapel van de
Luchtmacht,
Koninklijke
Harmonie
van
Financiën, The Borderline Pipes and Drums,
Koninklijke Harmonie Antverpia en de
Vendeliers van Hoogstraten. Na het spektakel
dat door de toeschouwers met een daverend
applaus werd afgesloten was er nog een
receptie in de Ruiterhal aangeboden door de
twee organisators. We kijken al uit naar de
volgende editie.
Op de hoek van twee belangrijke invalswegen,
de Bredabaan en de Sint- Jobsesteenweg, is een
authentieke Houwitser uit de jaren ’60
ingehuldigd. Luitenant-kolonel SBH Hans Houf
en burgemeester Dirk de Kort hebben beide het
monument officieel ingehuldigd. Ook was er een
delegatie van oude Artilleristen uit de tijd van
Napoleon, die 2 maal hun kanon afvuurden.
Daarna werden we uitgenodigd op een receptie
in het Artilleriehuis van het Bataljon Artillerie
We waren ook aanwezig op de 45 jaar
Partnerschap & Taptoe te Waregem. Deze
gebeurtenis vond plaats in het park Baron
Casier. We werden verwelkomd oor de heer
burgemeester en door de commandant van het
Bataljon Artillerie. De Taptoe begon met de
Waregemse Muziekkorpsen gevold door een
demonstratie van het Bataljon Artillerie. Daarna
was er een optreden van de kinderen van
Zonneburcht. Vervolgens traden de Pipes &
Drumband Passchendaele 1917 op. Hierna
kwam de Koninklijke Muziekkapel van de Politie
van Antwerpen. Ook was het Drilpeleton van het
Bataljon Artillerie aanwezig. Daarna volgde er
een optrede van de Koninklijke Muziekkapel van
de Marine. Als laatste trad er een Piper op het
balkon van het kasteel die de lichten doofden.
We werden daarna uitgenodigd op een receptie
in het stadhuis van Waregem
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BEDANKING SAMENWERKING MET
KOLONEL SBH HANS HOUF.
Langs deze weg bedank ik Kolonel SBH Hans
Houf
voor
de
prachtige
tijd
dat
hij
de
Korpscommandant van de 2 Veldartillerie en het
Bataljon Artillerie was. We hebben elkaar
meermaals mogen ontmoeten en begroeten en
het was altijd een prettig weerziens. Zowel in de
oude kazerne te Helchteren als te Brasschaat
maakte we verschillende feesten mee (Sint
Barbara, Dag van de Verbroedering en
Bataljonsfeesten). Ook ontmoete we elkaar
tijdens de Plechtigheden in de peterstad Lier met
de bloemenhulde op 21 juli en op 11 november
en de Medailleparade. Telt daar nog de
verschillende plechtigheden bij in Brasschaat,
Waregem, Nieuwpoort enz.
Ook wensen wij een proficiat voor Uw nieuwe
graad als Kolonel SBH. Hans je hebt het
verdiend. Wij hopen, en ik ben daar zeker van
dat wij met de nieuwe Korpscommandant de
ingeslagen weg verder kunnen zetten.
Ook bedank ik Uw familie voor hun aanwezigheid
op tal van vieringen en herdenkingen.
We wensen U nog een prachtige carrière toe en
hopen U in de toekomst nog veel te ontmoeten.
Hans bedankt voor alles wat U voor onze
Verbroedering hebt gedaan.

WE VERWELKOMEN DE NIEUWE
KORPSCMDT LT.-KOL. SBH ERIK NORGA
Voor ons een totale onbekende, maakte we
kennis met hem op de bevelsovergave en
bataljonfeest in september laatstleden. Hij nam
de fakkel over van Kol SBH Hans Houf. We
hopen dat we verder kunnen kennismaken op
de
verschillende
gelegenheden
die
georganiseerd worden door de Peterstad Lier,
het Bataljon Artillerie en door onze
Verbroedering. Op het tuinfeest zetten we de
ganse familie Norga al in de bloemen en
feliciteren Mevrouw Haelters voor de nieuwe
functie van haar echtgenote. We wensen hem
een prachtige carrière toe bij het Bataljon
Artillerie en hopen elkaar vlug te ontmoeten.

U kan ons steeds volgen op de website van Piscasa, onze website en de Blog:
https://picasaweb.google.com/verbarti
http://home.scarlet.be/verbarti/
http://www.bloggen.be/verbarti/
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Medal Parade Lier
Zoals aangekondigd in vorige Modest was onze eerste afspraak van de Kring Modest voorzien op
4 mei voor het bijwonen van de parade, maar ook voor de 50 jarige verjaardag van het peterschap.
Vele bekende gezichten waren aanwezig op deze mooie lentedag. Het was voor velen de eerste
kennismaking met de vernieuwde markt.

De cover van deze Modest toont net zoals in 1962 de Burgemeester van Lier en de
Korpscommandant. De korpscommandant Lt-Kol SBH Hans Houf, tevens de laatse
korpscommandant van 2A dankte de stad Lier voor de 50 jaar samenwerking en voor de
gastvrijheid die hij tevens als korpscommandant van 2A kon ervaren. Aan de Burgemeester,
mevrouw Marleen Verpoorten, werd een aandenken overhandigd en werd de wens opnieuw
uitgesproken voor een even goede samenwerking in de toekomst.
Na de decoraties volgde het défile waarbij de genodigden afzakten naar het cc de mol.
Later op de avond werd alles afgesloten met een Taptoe
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Bataljonsfeest en Bevelsoverdracht
Wat al een tijdje in de lucht hing, werd werkelijkheid: Er is een nieuwe korpscommandant.
Vanaf dat de geruchten de ronde deden, werd er al snel wat gegoogeld om te zien wie die nieuwe
was, geen mens die er van gehoord had. Al snel kregen we de naam van Maj Erik Norga te zien die
ergens in de Verenigde Staten een opleiding had gekregen. Dus we waren wel nieuwsgierig!
Zoals altijd bij het bataljonsfeest is ook het museum Gunfire van de partij. Nogmaals de kans om nog
eens binnen te lopen. Na het middagmaal konden we aanschuiven aan de tribune waar enorm veel
toeschouwers werden verwacht.
We waren getuige van het afscheid van de Lt-Kol SBH Hans Houf die voor de laatste maal zijn
manschappen en het publiek mocht toespreken.Deze Commandant was de geknipte persoon om het
nieuwe Bn Aie te starten wegens zijn doortochten bij respectievelijk 6A, AA, VASCH en 2A. Wat het
meest opmerkelijk is, als West-Vlaming zijnde, dat hij perfect Nederlands praat zonder accent. Zoals
u wel weet hebben West-Vlamingen last met de “H”. Zouden zijn ouders hem daarom Hans
genoemd hebben zodat hij zich daar steeds kon op trainen?

Daarna volgde de aanstelling van de nieuwe Korpscommandant LT-Kol SBH Erik Norga. En
voorwaar, toch geen onbekende, hij was reeds in 2003-2004 KorpsCmdt van de Batterij Para VA.
En van zodra deze nieuwe KorpsCmdt het bevel heeft overgenomen stak er plots een briesje op, er
waait vanaf nu letterlijk en figuurlijk een nieuwe wind doorheen het Bataljon Artillerie.
Na de aanstelling volgde een uitgebreid buffet met barbecue en werden de nodige toespraken
gehouden.
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d.b.
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KRING MODEST BEZOEKT LEOPOLDSBURG
Na de verhuis naar BRASSCHAAT en het ontbinden van het 2de REGIMENT VELDARTILLERIE
kwam de KRING MODEST in een moeilijke situatie, want de basis om op terug te vallen was
verdwenen. Toch kon de KRING in 2010 nog een (uitgeregende) uitstap naar de Antwerpse haven
organiseren, gevolgd door een barbecue in het Artilleriehuis in BRASSCHAAT. Er waren een
zestigtal deelnemers die mekaar nog eens terugvonden.In 2011 kon het bestuur van KRING
MODEST van het BATALJON ARTILLERIE bekomen dat wij nog eens konden gebruik maken van
hun mess en de kookkunst van hun koks. Dit bezoek werd gekoppeld aan een rondleiding in het
nieuwe GUNFIRE-MUSEUM dat is ingericht op de vroegere helibasis van BRASSCHAAT-NOORD.
Er waren nog 26 deelnemers, waaronder enkel oud-miliciens van 2A.
Voor 2012 lagen de omstandigheden anders. Het aantal oud-militairen van 2A in BRASSCHAAT
verminderde zienderogen en het commando van het bataljon wilde ook snoeien in de niet-militaire
bezoeken en eetmalen. Omdat de promotor van de KRING MODEST, Kapt Erik VERSTRAELEN
ook nog eens een zware cursus moest volgen in de Militaire School, werd het opstarten van de
KRING MODEST en het organiseren van een bezoek erg bemoeilijkt.
Maar het ( gepensionneerd) bestuur van de KRING MODEST zette er nu zijn schouders onder en zo
kwamen zij tot een bezoek aan het MUSEUM MKOK in LEOPOLDSBURG. Deze afkorting staat voor
MUSEUM VAN DE K - BLOKKEN EN OSCARKAPEL. Het is, na het Museum van het kamp Beverlo,
het tweede museum in LEOPOLDSBURG. Behalve het bewaren van talrijke documenten,
voorwerpen en voertuigen uit de TWEEDE WERELDOORLOG, wil dit museum herinneringen
bewaren aan de tientallen gelijkvormige K-Blokken, die als onderkomen voor de kamperende
troepen werden gebouwd en op een paar na allen zijn afgebroken. Tussen deze gelijkvormige
blokken werd ook de OSCARKAPEL opgebouwd. Zij deed dienst als kerk voor de kamperende
troepen, die er gebruik wilden van maken en is nog in zeer goede staat bewaard en wordt soms nog
gebruikt voor een of andere kerkelijke plechtigheid.
Met twintig hadden zij zich aangemeld, onder hen Kol WARNEZ, oud-korpscommandant van 2A, die
de KRING MODEST destijds in het leven heeft geroepen, om ook de vrijwilligers een kans te
geven zich aan te sluiten bij een Vriendenkring van oud-gedienden van 2A. ( De VRIENDENKRING
2A.aanvaardt enkel de oud-gedienden, kaderleden van 2A, die in SIEGEN (D) in garnizoen warenDe voorzitter is Kol Hugo DAEMEN).
Vanaf 09.00u werden de 20 ingeschreven leden ontvangen door de bestuursleden VANPUT en
VRANCKX. In de refter van het Museum kreeg iedereen gelenheid om kennis te maken en een
babbetje te slaan bij een heerlijke tas koffie en een soldatenkoek ( geen betonkoek!!)
Aansluitend volgde een uitleg over het kamp van Beverlo en het onstaan van het Museum .
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Om het gemakkelijk te maken werden de bezoekers in twee
groepjes gesplitst. Voor onze groep begon het bezoek in de
OSCARKAPEL, waar niet enkel de geschiedenis van deze kapel
werd verteld, maar voor elke deelnemer ook een stevige
'"SOLDATENBORREL" wachtte. Aansluitend ging het dan naar de
loods waar het museum is ondergebracht. Onze groep kon
vooral talrijke voertuigen, uitrusting en uniformen terug vinden die
zij vroeger nog gebruikt of gedragen hadden. Maar ook tal van
andere zaken waren er te zien, waaronder ook de
herdenkingszalen van de Lansiers.
Na dit uitgebreid bezoek trokken we naar de "BUNKER" Het is nog
een van de oude bunkers uit Wereldoorlog II, die diende als
schuilplaats bij de bombardementen op het kamp. Hier kregen we
een simulatie van een bombardement dat met veel gedruis en
knallen werd weergegeven.

Het einde van onze rondgang lag
in de K-BLOK die gewijd is aan de
repressie. In de K-BLOKKEN
werden
immers
burgers
vastgehouden die wachtten op
hun
transport
naar
de
vernietigingskampen in NAZIDUITSLAND.In een kamer is op
aangrijpende wijze het verblijf van de gevangenen nagebouwd, in een ander lokaal lagen talrijke
herinneringen en getuigenissen van gevangenen, die herinnerden aan deze verschrikkelijke tijd.
Na dit bezoek werden wij vergast op een echte soldatenmaaltijd uit de "gamellen". Eerst was er
erwtensoep,, gevolgd door "potenstoemp!!" (wortelpuree) met een stevige worst en een glas water.
Het dessertje was minder militair en dus lekker. Ook het "SOLDATENBIER" was een stevige dronk!
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Na de middag stond een bezoek aan het kamp op het programma. De wagens werden geparkeerd
aan het Belgisch militair kerkhof en van daaruit ging het te voet naar het kampcommando.
Onderweg gaven MIEL en ikzelf een beknopte uitleg over de bezienswaardigheden. Naast de villa
van het kampcommando ( thans geleid door Kol Benny FUCHS, in vroegere tijden officier bij 2A.) is
in het park rond het gebouw ook een "STROOIEN HUT" nagebouwd. Deze herinnert aan de eerste
verblijven van soldaten op de Beverlose Heide . ( het dorp LEOPOLDSBURG werd pas in 1838
gevormd)

MIEL leidde ons dan verder door het park, voorbij aan de vroegere ijskelder, naar een tientallen
meters hoge seqoia-boom en enkele andere uit de kluiten gewassen boomsoorten.

Met een bezoek aan het Belgisch Militair kerkhof werd deze fijne dag afgesloten.
Nu is het wachten op de "relance" van de KRING MODEST 2A!
Louis Vranckx, ere-archivaris 2A
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Naar traditie nodigt de schoolbond Lier ons uit voor
haar voorstellingen.

Programma 2013
Februari - maart 2013
Stoppen met Doppen
Ben, Jaak en Joris zijn drie werklozen met een plan om op korte tijd snel rijk te worden: een
ontvoering ensceneren en enkele miljoenen frank losgeld opstrijken. Simpel toch? En als
toevallig de vrouw van Ben opduikt met haar minnaar, een legerkolonel met een bijzondere
voorliefde voor kasten, hoeven ze niet lang naar een slachtoffer te zoeken. Maar als de politie
en zelfs de brandweer zich met de zaak komen bemoeien lijkt hun briljante plan in het water te
vallen. Of bedenken onze drie vindingrijke heren alsnog een uitweg? Back to the 90’s met deze
onnavolgbare deurenklucht!
Auteur Dirk Dobbeleers Regie Frederick Van Peer Cast Jan Hendrickx Jr., Robbe Van Raemdonck,
Bob Eggers, Kizzy Van Asch, Frank Van Damme, Anke Vercammen, Lot Horemans Data 1, 2, 8, 9,
12, 15, 16 maart om 20u 10 maart om 15u Reserveren vanaf 18 januari 2013 Inkom €10,00

April - mei 2013
Hakkelgaren
Ergens in een stad in een politiebureau ondervraagt een inspecteur, een oude rot in het vak, een man.
Hij wordt verdacht van moord op zijn buurvrouw en haar dochtertje die al negen maanden spoorloos
zijn. Hij ontkent en drijft zijn ondervrager tot het uiterste door van de hak op de tak te springen en
allerlei onwaarschijnlijke verhalen op te dissen. Zal de inspecteur een bekentenis kunnen afdwingen of
blijft hij in het ongewisse? Dat komt u te weten in deze intrigerende psychologische thriller.
Auteur Roger Van Ransbeek Regie Luce Plinke Cast Dimitri De Raedt, Herman Alaers, Veerle Van
Dessel, Patrick Dijckmans Data 19, 20, 26, 27, 30 april om 20u 3, 4 mei om 20u 28 april om 15u
Reserveren vanaf 8 maart 2013 Inkom € 10,00
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Wedstrijd: Zoek de fout.
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Op 25 mei 2012 werd te Brasschaat het Houwitzermonument ingehuldigd.
U ziet op voorgaande 2 foto’s die door de Verbroedering 2A-8A-RAL zijn
genomen. Als u de Modest goed leest dan weet u het antwoord.

Wat is hier fout?

Eens gaan kijken ter plaatse helpt ook.

Wat is er te winnen?
Daar kerstmis en nieuwjaar in het zicht komen, verloten we onder de juiste
antwoorden een fles Champagne die u thuis zal worden bezorgd.

Reglement:
 1 deelname per persoon en inzenden voor 14 december 12 hrs
 U beschrijft kort uw antwoord, geef tevens een getal op van 1 tot 50, geef tevens een getal van 1 tot 11.
 Uit de goede antwoorden wint hij die het kortst bij de het reservegetal is van de Euro-Millions trekking van 14
december 2012. Bij gelijke afstand heeft het grootste getal voorrang en als tweede het tweede getal. Vb,
trekking reservegetal is 30, uit de juiste antwoorden zijn er 2 die 32 hebben en 1 die 28 heeft, 32 wint en vermits
er nog 2 kandidaten zijn wint hij die het dichts is met het tweede getal. Indien nog gelijk telt wie eerst inzend.
 Alle antwoorden kunnen ter controle opgevraagd worden, zij bevatten enkel de naam van de speler. Verdere
persoonsgegevens worden niet meegedeeld.
Antwoord ziet er als volgt uit:
1. De omschrijving van de fout
2. Een getal van 1 to 50
3. Een getal van 1 to 11
Vergeet niet je naam en adres te vermelden.

Wij verwachten je antwoord per e-mail op info@2de-artillerie.be .
Voor zij die geen e-mail hebben, vraag een kennis.
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www.2de-artillerie.be

Redactie
www.2de-artillerie.be
Werkten mee aan de uitgave
Louis Vranckx ere-archivaris 2A
Verbroedering 2A-8A-Ral
Adjudant Werner De Vijlder
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