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oorwoord

snijdt.
Ook onze vriendenkring is aan een
update toe. Op volgende bladzijde
lichten we de nieuwe werking wat toe.
Hiermee hopen we de Kring een nieuw
elan te geven. Voorwaar danken wij u
voor de jaren steun en hopen dat u nog
lang lid kan blijven.

DAG ALLEMAAL,
Ondertussen schuiven weer naar het
jaareinde toe. De donkere dagen die
beginnen met het uurverandering, 1
november, waar we de doden
herdenken en 11 november, de
wapenstilstand.

Rest er nog u een zalig Kerst toe te
wensen en een fijn vrolijk nieuwjaar.
Tot de volgende Modest.

Nog even op de tanden bijten en de
dagen lengen weer.
2015 zal weer ingaan als het jaar van
de veranderingen. Bij defensie staat
nog een en ander te gebeuren maar
door de asielperikelen sleept dat aan.

De redactie

We kunnen alleen maar hopen dat het
mes weer eens niet in de artillerie
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Kring Modest 2.0
In vorige uitgave kon u lezen dat het bestuur, dat van 2010 af de kring Modest verder hee gedragen,
van mening was dat de doelstellingen niet meer gehaald werden. Het gaat voornamelijk over de
ac viteiten die door weinig leden werden bijgewoond. De Kring Modest was hoofdzakelijk samengesteld
uit ac ve militairen, voornamelijk 2A, aangevuld met sympha santen waaronder de gepensioneerden, ex
-werknemers en de miliciens van aller rangen.
De ac ve militairen van 2A Helchteren zijn met de reorganisa e in 2010 zowat naar overal uitgezworven,
voornamelijk naar andere wapens. Ter plaatse zijn daar vriendenkringen waar zij met hun huidige
collega’s deelnemen aan de ac viteiten aldaar. Dit zijn leden die we gedurende de vijf voorbije jaren
s lletjes hebben zien verdwijnen.
Langs de andere kant hebben we toch nog nieuwe leden kunnen aanwerven, voornamelijk de miliciens.
Door de opkomst van Facebook en tevens de uitzendingen op de VRT van”Den Troep” deed menig
milicien zoeken naar zijn toenmalige eenheid.
Het besluit om aanvankelijk te stoppen met de Kring Modest was voor een deel van de leden een
teleurstelling, zij zagen dit dus liever niet gebeuren. Op vraag ze en we dan de Kring Modest verder in
een enigsins andere vorm dan we gewoon waren.
We starten “Kring Modest 2.0”
Vandaag blijven we voornamelijk over met miliciens en oud gedienden van 2A.
Uit gesprekken met vriendenkringen van eenheden die na de terugtrekking uit de BSD zijn overgebleven,
horen we dat zij ook door het dal moeten gaan zijn, maar s laan zichzelf terug hebben opgebouwd. Wij
gaan dus verder low-proﬁle, ondersteund met ons jdschri Modest. Wij rekenen ook op U om vrienden
lid te maken en ons terug op getal sterkte te brengen.

De doelstellingen die we als eerste naar voorschuiven zijn:
•
•
•

Het contact met het Bataljon Ar llerie, dat de tradi es van 2A bewaard, te behouden als
vereniging.
De tradi es en geschiedenis van 2A levend te houden.
Samenwerking met andere Ar llerie verenigingen.

Bij de vorige uitgave is enige como e ontstaan aangaande de erkening van de vereniging. Kring Modest
wenst als vereniging erkend te worden voor organisa es van het Bataljon. Met andere woorden, dat wij
in de toekomst ook worden uitgenodigd voor deelname aan “Dag van de vereniging”, St-Barbara,
Bevelsoverdracht, enzovoort, net zoals het Bataljon Ar llerie andere bestaande verenigingen uitnodigd.
Hiermee is ook gezegd welke contactmomenten er in de toekomst kunnen plaatsvinden. Buiten
voorgenoemden zijn er onder andere de vieringen van 21 Juli en 11 november in Lier die steeds
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worden bijgewoond door een afvaardiging van het Bataljon, meestal de Korpscommandant, alsook de
archivaris van 2A, de heer Louis Vranckx. Verder krijgen we ook de kans om aanwezig te zijn op
publiekelijke aanwezigheid van het Bataljon op vraag van plaatselijke besturen zoals Brasschaat,
Waregem, enzovoort.
Er is al een informeel contact gelegd met de dienst WB van het Bataljon om ons op jd te verwi gen
van aankomende ac viteiten.
Voor deelname of aanwezigheid zal eenieder zijn eigen kosten moeten dragen.

Lidgeld:
De oude kas van Kring Modest moet nog worden vereﬀend. Aanvankelijk ging dit worden overgemaakt
aan t’weyerken, het sociale doel van 2A.
We starten dus opnieuw. De inkomsten zijn deze van de leden die begin dit jaar hebben betaald. Tot
vorig jaar kreeg men de uitnodiging tot verlenging van het lidmaatschap gelijk met het jdschri om
kosten te besparen. Deze Modest is dus de tweede voor de bijdrage.
Bij deze wordt nu de vraag gesteld voor het vervolg van het lidmaatschap.
We zijn min of meer afgestapt van lidgeld. We gaan er in de toekomst van uit dat men betaald voor wat
men krijgt. Vermits menig lid beschikt over internet, gaan we in de toekomst dit media gebruiken. Via e
-mail zal u berichten ontvangen, u zal het jdschri online kunnen lezen. Het jdschri Modest werd tot
heden met enige sponsoring tot stand gebracht, maar Düren is een schone stad en blijven duren is nog
mooier. Zoals bij defensie zijn er overal besparingen en moeten we ook wat inbinden. Daarom het
medium dat in menig huiskamer is en ons toelaat gra s te verdelen.
De leden die helaas geen internet hebben laten we niet in de kou staan. We vragen eerst en vooral of u
toch niet op een of andere manier elecktronisch post kan ontvangen, wij kijken dan eerst naar de
mogelijke partner in het gezin, de zoon of dochter, of een goede vriend(in) die over e-mail beschikt. Wij
kunnen hen verwi gen zodat zij op hun beurt u verwi gen van het eventuele nieuws. Voor het
jdschri Modest kunnen de leden die niet over een internetaanslui ng beschikken een bijdrage
betalen en het jdschri alsnog thuis ontvangen.
Algemene regel wat betre het lidgeld:
Het lidgeld is eenmalig vastgesteld op 2 euro.
U ontvangt hiervoor een lidkaart die u blijvend lid maakt tot u zelf besluit om geen lid meer te zijn. De
duur van het lidmaatschap hangt af van het bestaan van de Kring Modest. Het bestuur kan op
democra sche wijze het jaarlijkse lidgeld terug invoeren als dit zich moest opdringen.
Het bedrag van 2 euro kan worden aangepast naar gelang de levensduurte. Het dient gestort te worden
op het rekeningnummer van de Kring Modest als fysisch bewijs van lidwording en dient louter om de
kost van de lidkaart en de portkosten voor de bezorging.
De leden die dit jaar al betaald hebben zijn vrijgesteld van de betaling van het lidgeld en zijn al
ingeschreven als vast lid. U zou de lidkaart moeten vinden in de enveloppe bij de Modest.
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Leden die over geen internet beschikken betalen jaarlijks een kost naargelang wat ze wensen:
•

Enkel jdschri : 4 euro per 2 uitgaven

•

Enkel nieuwsbericht: 2 euro per 2 brieven

•

Tijdschri en berichten per post: 6 euro per 2 uitgaven

Een nieuwsbericht is bijvoorbeeld een uitnodiging deelname aan een ac viteit georganiseerd door het
bataljon.
Het jdschri is de “Modest” die we hopelijk tweemaal per jaar uitgeven, alles hangt af van inhoud te
hebben.
Leden die internet hebben en toch een uitgave op papier wensen, moeten deze vragen en betalen een
kost van 4 euro per stuk. Een uitzondering wordt gemaakt indien aanvrager bijdraagt tot de inhoud van
het jdschri , met andere woorden: een ar kel van minstens 1 bladzijde.

Het Gunﬁre museum te Brasschaat opent de deuren op onderstaande data:
·

15 november(14u - 16u) ar llerieloods,

·

7 februari (14u - 16u) ar llerieloods en Lt Avn,

·

6 december (14u - 16u) ar llerieloods en Lt Avn,

·

21 februari (14u - 16u) ar llerieloods,

·

20 december(14u - 16u) ar llerieloods,

·

15 maart (14u - 16u) ar llerieloods,

·

3 januari (14u - 16u) ar llerieloods,

·

20 maart (14u - 16u) ar llerieloods en Lt Avn.

·

17 januari (14u - 16u) ar llerieloods,

Om naar Gunﬁre te rijden rijd je langs langs de Bredabaan tot aan het kruispunt van de Bredabaan met de Pauwenslei/
Gyotdreef-Ploegsebaan. U neemt de Ploegsebaan en rijdt deze teneinde tot je via de Bondgenotenlaan aan het vliegveld
komt en de toegang. Inkom bedraagt 3 euro
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p de cover.
13 oktober 2015, Open monumentendag, leek wel de hoogdag te zijn voor de Artilleristen. In Brasschaat deed het
museum “Gunfire” eveneens mee waar het naast het reeds goed uitgeruste Artillerie museum ook kon uitpakken
met de eesrte collectie van het Tankmuseum. Maar voor de Artilleristen van 2A was er maar één doel voor die dag;
De Kazerne van Helchteren.
Maar het begon al vroeg, althans voor hen die niet uit de streek zijn, want om 10 uur was er in samenwerking van
het gemeentebestuur en Natuurpunt van Houthalen Helchteren de voorstelling van het boek “Kamp Helchteren”.
Ik wou al “oud” zeggen, maar hij is nog zeer kwiek, dus zeg ik maar: Onze “vroegere” Korpscommandant Miel Van
Put heeft in alle stilte dit prachtig werk samengesteld. Als geen ander zal hij het beamen dat het kamp een unicum
is van kazernering in Belgie mede door de prachtige natuur die er te vinden is.
Met volle aandacht werd naar de voorstelling geluisterd.

Het boek wroet in de geschiedenis van voor het ontstaan, het onstaan en het heden van het Kamp. Ook wordt er
aandacht geschonken aan alle eenheden die er ooit gekazerneerd waren.
En om te weten wat de Keizerthermen van Trier en het Kamp van Helchteren gemeen hebben zal men het boek
moeten lezen.
Na de voorstelling werd er nog nagepraat onder de aanwezigen. Voor sommigen was het een aangenaam
weerzien mede door het ophalen van de mooie herinneringen.
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En of we verwend waren die dag.
We hadden amper jd om iets te gaan eten. Om 13.30 hr begon al de eerste rondleiding. Verzamelen geblazen aan de hangars
van mobilisa ekern 21 depot 3 die ondertussen ook al dateren vanhet begin van de koude oorlog in de jaren 50.

Met 3 groepen, elk in een andere rich ng, werd aan het bezoek begonnen.
Voor velen een verrassend terug zien na jaren. Op deze prach ge dag was het voor menig ouder ook eens de kans om hun
kinderen eens te laten kennis maken met “hoe het in hunne jd” allemaal ging en dan voornamelijk over de legerdienst die
ondertussen door de jeugd niet meer is gekend.
Hier en daar kwamen de straﬀe verhalen al eens boven, ook van “dat was hier vroeger anders”.
Of we nu van geluk mogen spreken of niet: de komst van de asielzoekers hee het Kamp in een redelijke staat gehouden. De
tand des jd begint te knagen. Met oog op het heropenen van het kamp op 16 september, zijn er terug enige
verbeteringswerken. Anders is het gesteld met de oudste delen waaronder de paardenstallen en de benzinepompen, het
verval aldaar is enorm.
Langst de andere kant gedijt de natuur hier nu in een oase van s lte en daar kan de organisa e van deze dag, Natuurpunt,
enorm blij om zijn.
Op picasaweb.com 2de regiment veldar llerie vind u een impressie van het bezoek
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Pools leger stelt nieuwe artillerie voor

Komt u dit bekend voor? De gelijkenis is sprekend.
25.08.2015
In het zuiden van Polen is de "Krab" voorgesteld. Dat is een gloednieuwe ar llerie. Het chassis is gemaakt
door een Zuid-Koreaans bedrijf en de andere elementen in Polen zelf. Het hee een 155 mm kanon dat
doelen met grote precisie kan raken vanop 40 kilometer.
Ooit deed deed onze ar llerie hetzelfde.
Hier vind u ﬁlmpjes:
h p://deredac e.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/buitenland/1.2423665
h ps://www.youtube.com/watch?v=C5q9CgvgW44
SEOUL — South Korea will export 120 self-propelled howitzers developed by Samsung Techwin to Poland, oﬃcials from the
Defense Acquisi on Program Administra on (DAPA) and Techwin said on Tuesday.
Samsung Techwin will sign a contract on Wednesday here with Poland’s state-funded defense manufacturer HSW. The contract is valued at roughly US $320 million, according to the oﬃcials.
It is the second export of the K-9 Thunder self-propelled 155mm howitzer a er a deal with Turkey in 2001. Under the $1 billion license agreement, the ﬁrst eight K-9s were produced in South Korea, while the remaining batch of more than 300 units
was built in Turkey. The Turkish variant is called the T-155 Fir na.
Samsung Techwin will sign the same type of license agreement with Poland, according to a DAPA spokesman.
“Samsung Techwin will produce the ﬁrst 24 units here before 2018, and a er that, HSW is to build the remaining 96 units,”
the spokesman said.
The K-9 was developed in 1998 as a replacement for the K55 self-propelled howitzer, a variant of the M109.
Fi ed with an automa c ﬁre-control system, the ar llery has a maximum rate of ﬁre of 6 rounds per minute and is capable of
mul ple-round simultaneous-impact ﬁring. It has a ﬁring range of 40 kilometers.
The vehicle is powered by a German MTU MT 881 Ka-500 diesel engine, developing 1,000 horsepower.
Bron: http://www.defensenews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=2014312160022
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Uit het Laatste Nieuws van 28 september 2015
Tekst “Grijs” is 2000, Tekst “Groen” is 2015

De tel van het ar kel luid: “Straks zijn we een veredelde gendarmerie”

Dag van de Ar llerie van 04 december 2015
Het Bataljon organiseert elk jaar enkele plech gheden waaronder de “Dag van de Ar llerie”. Deze tradi e vind men terug in
de geschiedenis van alle Ar llerie eenheden. Op deze dag eert men tevens de patroonheilige van de Ar lleristen: de Heilige
St-Barabara.
De plech gheid gaat meestal gepaard met een kranslegging bij de monumenten,gevolgd door een samenzijn.
Op het ogenblik van ter perse gaan is nog geen programma bekend.
Daar dit meestal laat wordt gecommuniceerd, vragen we alvast dat geintresseerden die de plech gheid willen bijwonen
alvast dit zo snel mogelijk kenbaar te maken door een mailtje naar info@2rva.be
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de reü nie van de lichting Siegen 1968.
Het wordt s laan een vaste waarde die we mogen verwelkomen: De vrienden van toen groeien in aantal. Ber n Dejaegher
stuurde ons een impressie van het gebeuren met een kleine toelich ng.
Op 23 augustus blaasde het tweede artillerie bataljon 1968 verzameling voor haar derde reünie te Vlierzele. Het
was terug een blij weerzien na een jaar van mailen en telefoneren en het doorsturen van foto’s uit de tijd van toen.
Opnieuw waren er enkele nieuwe gezichten aanwezig met nieuwe verhalen en nieuwe foto’s, met als kers op de
taart het dagboek van Willy Vos een verhaal van dag tot dag in leesbaar schrift. Zo zie je maar wat een eerste email
teweeg gebracht heeft en waarvan we einde nog niet kennen. Een flinke bende oud miliciens uit 1968. Bij leven en
welzijn afspraak 21 augustus 2016 .

Doe zo verder !
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