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150 ANS DEUXIÈME BATAILLON D'ARTILLERIE - 150 JAAR TWEEDE ARTILLERIEBATALJON

RETOUR EN BELGIOUE APRÈS 40 ANS AUPRÈS DES FBA - TERUG IN BELGË NA 40 JAAR BIJ DE BSD

TWEEDE IN NAAM

EERSTE IN FAAM



Persmededeling

FILATELIE EN HET

Naar aanleiding van de terugkeer dit jaar van het Tweede Artilleriebataljon naar België na een

verblijf van 40 jaar in de sector van de Bèlgische Strijdkràehten in Duitstand en ziiir-vestiging

in de nieuwe garnizoenplaats HELCHTEREN evenals het feit dat dit bataljon dit jaar zijn

150-jarig bestaan herdenkt, is de dubbele aanleiding tot het uitgeven van een veelkleurig

f i latel istisch herinneri ngsbtad.

Het blad wordt geillustreerd met een kleurrijke reproductig van een veldartillerietafereel van

de hand van DECAN, evenals met de wapenschilden van de verschitlende garnizoenplaatsen

van het bataljon sinds 1946.

Een speciale postzegel, uitgegeven dit jaar voor de'Koning Boudewijnstichting, wordt eveneens

op het blad aangebracht"

Het geheel wordt afgestempeld met een voor de gelegenheid speciaal ontworpen herinnerings'

stempel die zal genruift wordàn in een tijdel'rjk poítuntoor dat geopend wordt op lS(konings'

dag) en 16 novómber 1986 in de traditiezaal van de Officiersmess van het Tweede Artilleri+

Uaiatlon, Kazernelaan,l.25 te 3538 HOUTHALEN'HELCHTEREN. De openingsuren lopen

van 10 tot 17 uur.

Een zeer interessa.nte postzegeltentoonstelling, ingericht met de plaatselijke postzegelkringen

is op dezelfde plaats voorzien. De toegang is gratis'

Het herinneringsblad wordt tijdéns de tentoonstelling te koop gesteld.

De opbrengst van de verkoop van het filatelistische herinneringsblad gaat, zoals steeds, naar

hetFondsLuitenant.GeneraalRoMAN'Eengedeelte"ervanisbovendienbestemd,endit
volgens de wens van het Tweède Artilleriebataljon, voor de sociale instellingen uit HOUTHA'

LEN. HELCHTEREN.

Gezien de stijgende belangstelling vragen wij enig begrip voor de langere leveringstermijnen'

De bestellingen zijn te r'ichten aan :

Cdt MOONS Etienne
J.Casselaan,3
8430 MIDDELKERKE
door overschrijving op rekening Nr 000-0854280-01'

Prijs van het herinneringsblad : 140 Fr

Port- en administratiekosten : 35 Fr (buitenland : 60 Fr)')ort- en admlnlstrarlgKosren : Jo rÍ (uurltrrrrouu ' uv I r r' 1
P.S. Uw referentlenummer is vanaf nu het volgende '-(O4J


