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oorwoord

DAG ALLEMAAL,

Het jaar 2014 is ondertussen halfweg.

We trachten zoals vermeld in de laatste

Modest ook in 2014 opnieuw onze doel-

stelling te realiseren voor onze leden:

oudgedienden én actieven verenigen

om voor beide doelgroepen een gezelli-

ge activiteit aan te bieden.

Op zaterdag 11 oktober organiseren we

onze jaarlijkse familie-activiteit. De uit-

nodiging en uitleg vind je verder in dit

nummer. Dit zal de laatste activiteit in

de huidige format zijn. In december ma-

ken we immers de balans op om te zien

of we onze doelstelling nog steeds

waarmaken.

We zullen op deze activiteit in Helchte-

ren dan ook met veel plezier de leden

en de anciens van het bestuur speciaal

bedanken voor de mooie jaren.

In dit nummer leest u verder nog

nieuws over Modest en een nieuw ver-

haal over de Groote Oorlog.

Hopelijk tot binnenkort op onze familie-

activiteit!

Het bestuur
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Op de Cover

Het Laatste Optreden van onze Mascotte “Modest”

Op 28 mei vond, naar ondertussen jaarlijkse gewoonte, de Taptoe plaats te Brasschaat. Met-

een werd deze gelegenheid aangegrepen om Modest op pensioen te zetten; Omdat een

oud militair gezegde stelt dat 'Si tu es modeste, vas à l'artillerie' (Wanneer je bescheiden

bent, ga bij de artillerie) kreeg de mascotte van het tweede regiment artillerie, een geitenbok,

de naam Modest. De kop van een geitenbok sierde sinds 1946 officieel het blazoen van het

tweede regiment artillerie dat zijn roots in het Limburgse Helchteren had, maar na de leger-

hervorming in 2010 werd ontbonden en overging in het nieuwe Bataljon Artillerie van het Bel-

gisch leger te Brasschaat en Lombardsijde met collega’s van 14A en AieSch. De geitenbok

staat voor een vechtlustige die zijn territorium tegen indringers verdedigt. Een taak die de

artillerie tot op heden op zich neemt. De eerste 'levende' mascotte stapte in september 1947

fier aan het hoofd van het regiment op een parade. Ondertussen verwisselden een aantal

Modesten het tijdige voor het eeuwige. Tijdens een officiële plechtigheid in het gemeente-

park werd Modest nummer tien (X), veertien jaar oud en sukkelend met zijn gezondheid, op

rust gesteld en droeg korpscommandant LtKol SBH Erik Norga het dier over aan schepen

voor Militaire Aangelegenheden Luc Sevenhans. Op zijn beurt gaf die de teugels door aan

vertegenwoordigers van de groendienst die voor de gepensioneerde Modest X een plekje

vrijmaakten in het dierenverblijf in het gemeentepark tussen de jonge geitjes. Of het batal-

jon nog een nieuwe geitenbok zoekt om de mascottetraditie verder te zetten, is een

open vraag.

Op 16 juni echter slaat het noodlot toe en overleed onze Mascotte. RIP.
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ieuwe Korpscommandant

LtKol SBH Geert Bouchez is vanaf 27 juni de nieuwe CO

Enkele maanden geleden werd de tam-tam in werking gesteld om de bevelsoverdracht informeel

rond te sturen. Er werd een naam bij gezet en plots is het of iedereen heeft last van geheugen

verlies. Wie was die Geert Bouchez. Onze archivaris was bij de pinken en diepte uit zijn archief

enkele zaken op. We mogen trots zijn dat een oud-lid van de Kring Modest het weer zover heeft

gebracht. Het was dan ook van 1992 geleden dat de toenmalige Onder-Luitenant verscheen bij

2A in Helchteren.

 10 okt 92 mutatie van het KMS naar 2A als BijSO B Bij

 1993 Vuurleiding A Bij

 1994 2de Comd A Bij

 30 juni 97 Comd A Bij

 7 jan 99 LO

 28 jun 99 Mutatie naar de Aiesch-6A
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De Ba� erij Commandant A Bij Geert Bouchez in 1999

LtKol SBH Geert Bouchez aan het hoofd van het Bataljon Ar� llerie met in de achtergrond het monument van 2A
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Marcel Deblauwe, oud-rechter en milicien 2A in 1962 is bij het verschijnen van deze
Modest ons laatste nieuwste lid van de Kring Modest. Marcel is tevens begaan met

de gebeurtenissen van de Groote oorlog en gaf de voorzet voor een artikel verder op over de do-
dendraad. Op 73 jarige leeftijd heeft hij zijn actieve carrière vaarwel gezegd doch hij is geen man
van stilzitten. Een van zijn nieuwe bezigheden is het schrijven van korte verhalen war hij les voor
volgt. Als onderwerp in zijn studie koos hij zijn legerdienst waar we mogen van meegenieten van
hoe het er in de tijd aan toeging.

IK WAS MILICIEN

Milicien stamnummer 61/45206. Op die manier meldde ik me aan te Heverlee. Politieke kleur
noch geloof speelden een rol. Maar toch stond op mijn naamplaatje KATH. Dit naamplaatje
moesten we dag en nacht om de hals dragen. Mochten wij sneuvelen wordt de helft ervan afge-
kraakt en aan een overste gegeven. Uiteraard gedurende oorlogstijd. Maar oorlogje spelen heb
ik vaak gedaan. Ik was ingedeeld in de Stafbatterij te Siegen en moest vaak op oefening te El-
senborn. Maar hierover meer in een later hoofdstuk.

Als chauffeur kreeg ik een maand opleiding tot gewoon soldaat om ingeval van oorlog de infante-
rie te vervoegen. Dit betekent naar het front gaan en in de eerste linie de vijand te beschieten.
Dit deed me denken aan mijn vader die de eerste wereldoorlog had meegemaakt in de West-
hoek. Hij vertelde me vaak dat hij ’s nachts in de loopgraven de wacht moest houden in de eer-
ste linie. Toen men een lichtfusee afschoot bukte hij zich maar werd toch door een kogel in de
onderrug getroffen. Zijn kameraad naast hem had minder geluk en werd dodelijk getroffen. Mijn
vader werd oorlogsinvalide en zo heeft hij deze onzinnige oorlog overleefd.

Allerlei wapens moest ik leren kennen, beoefenen op het veld, onderhouden en bij de groet aan
de vlag presenteren. Terreinoefeningen waren mijn ding niet. In de grachten sluipen met ge-
weer lag me niet. Ik had een truc geleerd om voort te kruipen met mijn knieën op de zijkant maar
een overactieve sergeant duwde mij met zijn voet in het slijk.

Theorie kregen we van een paracommando die beter kon schieten dan schrijven. Hij gaf ons een
inzicht over tactische oorlogsvoering en hoe we eventueel konden overleven. Dood met de kogel
was voor de verraders en dit herhaalde hij tot vervelens toe.

Maar veel had ik in Heverlee niet te doen. Dit vonden mijn oversten blijkbaar ook. Ik werd dus
overgeplaatst naar Goetsenhoven naar een militair depot.

Goetsenhoven, 5 februari 1962

We hebben het formidabel goed getroffen! We zijn met “ons gat in de boter” gevallen. Beter
konden we het niet hebben. Maar er is op die dag zoveel gebeurd dat ik niet weet waar ik moet
beginnen met mijn verhaal.

‘s Morgens om zes uur begon ik met het inpakken van mijn bagage. Nadien konden we iets eten
vooraleer te vertrekken. De sergeant van week ging toch eens trachten te regelen dat we niet op
zending moesten gaan. Dan konden we ons op het gemak voorbereiden op een test. Ik ver-
wenste hem naar de hel! Toen ik om 6u30 in mijn kamer zat te wachten kregen we toch het
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bevel om alles in te leveren. Het was hem niet gelukt. Hoera! Er werd bij de inlevering in het
magazijn wat geroepen en getierd op ons, maar dit was nu eenmaal de legertaal. Maar enkelen
waren toch vriendelijk niettegenstaande een onderofficier mij beschuldigde van geknoei met een
doktersrapport. Ik begreep er geen snars van. Om 8u30 werden we dan met een stafauto
(officierenwagen) naar het station te Leuven gevoerd. Het stond er vol studenten. Men kan
denken dat we succes hadden. We hadden ons zondags militair uniform aan met allerlei attribu-
ten. Daarenboven waren we zwaar beladen, een zware kitzak waar nog een paar schoenen aan
hingen en die we op onze schouders droegen, twee zware rugzakken en een bomvolle valies.
En dan moest ik nog de tickets voor Tienen om een bereikbare plaats bewaren. Bij dit alles hoor-
de een “marsbevel” dat op mijn naam stond. Wat een verantwoordelijkheid! Op de trein werd
het ons wat gemakkelijk gemaakt. Ik begreep niet waarom men ons niet direct naar Tienen heeft
gevoerd. U moet weten dat Goetsenhoven bij Tienen ligt.

Eén ding weet ik: ik zou niet graag alle dagen zo zwaar beladen als een ezel te voet naar de ka-
zerne “Minderbroeders” gaan, want zo heette onze verblijfsplaats.

Om de honderd meter moest ik wat uitademen. Mijn collega’s hadden minder last, maar mijn va-
lies was te zwaar en die verdomde schoenen gingen tot vervelens toe te bengelen aan mijn kit-
zak. Ik gaf bijna de moed op! Men kan zich inbeelden hoe ik heb gezweet gedurende deze één
kilometer voettocht.

Maar geen gezever: we werden op een menselijke manier, hoe eigenaardig ook dit moge klinken
in het leger, ontvangen in de kazerne.

Een chef met vijf strepen sprak een beetje met ons en zei wat er ons te doen stond. Hij stelde
ons tevens voor aan een vriendelijk luitenant.

Deze kazerne werd bevolkt door zo’n vijfentwintig manschappen waaronder een achttal mili-
ciens. Alle anderen waren beroepsmilitairen.

Het was een oud gebouw. De haken om de paarden te bevestigen zaten nog in de muur.

Dit was een legerdepot en stond vol met camions, aanhangwagens, kanonnen met drie lopen en
nog andere “brol”.

’s Morgens hadden we nooit iets te doen. In de namiddag bestond onze taak erin rugzakken te
vullen met legermateriaal. We mochten ons van twee brigadiers absoluut niet haasten! Elkaar
groeten noch straffen bestond daar. En tot ons groot genoegen was koper kuisen en
“vercuteren” (het mooi groen houden van de buikriem) uit den boze. In één woord: dit was een
paradijs in het leger.

Men zag niet naar ons om. In de mess werd alles vriendelijk opgediend. Het eten was er zoals
thuis! Op de kamer was het koud, en er was geen verwarming. Maar we bleven in de warme
kantine tot 21u45 om in clubzetels naar TV te kijken.

En nog mooier: we kregen een weekvergunning en mochten ieder week naar huis. Van de vrij-

dagavond tot de maandagmorgen.

Wordt vervolgd,

Tienen 1960
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De Dodendraad

Iedereen kent nog wel het IJzeren Gordijn en

de Berlijnse Muur. Het ligt ons nog vers in het

geheugen door de transformaties van Defen-

sie die in een stroomversnelling kwamen na

de van de Muur in 1989. Het Ijzeren Gordijn

was geen primeur, in 1915 was er al een

voorloper.

Het Ijzeren Gordijn bestond aanvankelijk uit gevlochten prikkeldraad. Het begrip “gordijn” stamt af

uit de theaterwereld van begin jaren 1900. In de Duitse theaters was er voor de veiligheid een

“ijzeren draadafsluiting” voor het podium verplicht. Het zou verhinderen dat, wegens het publiek

dat in de zaal rookte, de ontvlambare decors vuur zouden vatten, het Nadarhek anat-la-lettre. On-

ze voormalige Koningin Elisabeth gebruikte ook deze term om de scheiding aan te geven tussen

België en haar geboorteland Duitsland in 1915.

Op 4 augustus 2014 viel Duitsland België binnen en startte voor ons WO I. Aanvankelijk zou Bel-

gie samen met Nederland neutraal blijven in het conflict van Duitsland met Frankrijk. Maar omdat

Duitsland Frankrijk wou verassen met een aanval in de zij, kwam België ongewild in de strijd. Ne-

derland bleef dus buiten schot. Ondertussen waren wij dus tevens de vijand geworden van de

Duitsers die de grens met Nederland afsloten door de “Dodendraad”

Wat was de dodendraad ?
De dodendraad was een elektrische versperring aan de grens tussen België en Nederland tijdens

WO I. Het was de grens tussen oorlog en vrede. Het was geen banale improvisatie of een experi-

ment. Het aanwenden van dit wapen steunde op militair-wetenschappelijk onderzoek en op tech-

nische ervaring te velde

Waar stond de draad?
De dodendraad werd opgericht van het Zwin in Knokke tot de voorsteden van Aken. Hij stond op

Belgisch grondgebied, maar volgde niet heel nauwkeurig de grens. De grens tussen Knokke en

het Drielandenpunt is bijna 450 kilometer lang. Om deze afstand wat in te korten, kwamen grote

stukken Belgische grond achter de dodendraad te liggen. De vaak gebruikte benaming

“niemandsland” is misleidend omdat dit van het binnenland afgesneden gebied door de Duitsers

werd bezet als er bewoning was. De inwoners zaten dan opgesloten tussen de dodendraad en de

rijksgrens, die door het Nederlandse leger met prikkeldraad was afgesloten. Mooie voorbeelden

hiervan zijn de drie “bulten” in het noorden van de Antwerpse Kempen (Essen, Nieuwmoer en

Wildert; Meer, Meerle, Meersel-Dreef en een deel van Minderhout; Poppel, Weelde en Ravels).

De bewaking van de 54 kilometer lange rijksgrens met Baarle-Nassau werd met de plaatsing van

de dodendraad herleid tot 15,5 kilometer.
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Wanneer werd de dodendraad opgericht?

In april en mei 1915 werd gestart met de werkzaamheden. De versperring werd niet van west
naar oost of omgekeerd opgetrokken. Op diverse plaatsen werd begonnen met de bouw van los-
se stroken. Sommige stukken waren volledig klaar in juni of juli 1915 (o.a. de strook tussen Min-
derhout en Arendonk, bij Maldegem, Boekhoute, Prosperpolder en Neerpelt). Andere volgden
pas in augustus 1915. In Geistingen en Ophoven werd de draad pas medio 1916 opgericht. In
Zondereigen (Baarle-Hertog) werden de eerste palen en benodigdheden voor het plaatsen begin
juli 1915 aangevoerd. Op 24 juli 1915 werd de draadversperring er van stroom voorzien.

Door wie werd hij opgericht?

De dodendraad werd opgericht in opdracht van het Duitse bezettingsleger. Eerst werd het traject

bepaald en het terrein ontbost. Daarna werden Duitse geniesoldaten en vrijwillige Belgische

werklieden aangevoerd. Sommige van deze Belgen hadden nooit handenarbeid verricht. Ze

droegen fijne schoenen en een slechte jas boven betere kleren. Wanneer ’s avonds de Duitse

officier het verdiende dagloon wilde uitbetalen, bleef hij met de helft van het geld zitten. Een groot

deel van zijn vrijwilligers was naar Nederland gevlucht.

Hoe zag de dodendraad eruit?

Nadat het traject was vastgelegd, werden palen in de grond geheid. Het ging veelal om dennen-
houten palen. Daarop werden porseleinen isolatoren geplaatst om de stroomdraden aan te be-
vestigen. Meestal telde de versperring vijf of zes draden, op een dertigtal centimeter van elkaar
gespannen en bevestigd aan de Belgische kant van elke paal. Hoog daarboven waren nog twee
draden aangebracht voor de stroomvoorziening: de Speiseleitung. In principe moest er gladde
draad gebruikt worden van drie tot vijf millimeter doorsnede, maar de bouwers beschikten niet
over een voldoende voorraad, zodat ook vaak prikkeldraad werd gebruikt. Aan beide zijden van
deze versperring stond op ongeveer anderhalve tot drie meter afstand een evenwijdig lopende,
ietwat lagere en stroomvrije prikkeldraadversperring ter bescherming van mens en dier.
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Waarom werd deze versperring opgericht?

De dodendraad kwam er omdat Duitse soldaten er niet in slaagden om de kilometerslange rijks-
grens hermetisch af te sluiten. Veel mensen konden daardoor de grens overschrijden: vrijwilligers
voor het Belgische leger, spionnen, bezorgers van clandestiene post, verzetslui, smokkelaars
vluchtelingen. Met de elektrische draadversperring werd het afsluiten van de rijksgrens geperfec-
tioneerd. Bij dat alles moet men zich realiseren dat de bezetter van bij de aanvang van de oorlog
natuurlijk geprobeerd heeft om de grens met Nederland af te sluiten door o.m. op de voornaam-
ste doorgangswegen hindernissen te plaatsen en de grens te laten bewaken door militairen. Elke
poging om de grenzen hermetisch af te sluiten vereiste uiteindelijk een aanzienlijke hoeveelheid
manschappen. Door de komst van de dodendraad waren er voor de bewaking minder Duitse
troepen nodig.

Waarom heeft Nederland nooit geprotesteerd?

Nederland was als neutraal land verplicht om zijn grenzen te sluiten en te bewaken. De Duitse
dodendraad heeft dit werk vereenvoudigd.

Wat waren de gevolgen van het oprichten van de dodendraad?

Door de plaatsing van de versperring was de gewone toegang tot Nederland volledig afgesloten.
Het grensverkeer nam sterk af. Dat was voor de grensbewoners bijzonder pijnlijk. Hun vrienden
en familieleden leefden immers in twee landen. Alle verkeer naar Nederland werd verboden of
kon enkel geschieden onder strenge Duitse controle. Bezoek aan familieleden of vrienden “aan
de overkant” hing enkel af van de willekeur van de plaatscommandant die mogelijks een schrifte-
lijke - en overigens te betalen - toestemming verleende om gedurende enkele uren of soms voor
twee dagen het land te verlaten. In voorkomend geval moesten de Belgen via een door de
plaatscommandant aangeduide poort het land verlaten en langs dezelfde poort terugkomen -
waar alles uiteraard nauwgezet werd gecontroleerd en geregistreerd. Je kon na een kort bezoek
aan bijvoorbeeld een ziek familielid ook maar best tijdig terugkomen, zo niet werden leden van
het gezin gevangen gezet en werd er met fikse boetes gezwaaid.
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Hoeveel doden vielen er aan de grens met Baarle-Nassau?

Nabij de rijksgrens met Baarle-Nassau zijn vierenveertig dodelijke slachtoffers uit de Eerste We-
reldoorlog geteld en gedocumenteerd. Vier daarvan kwamen om het leven vóór de oprichting van
de dodendraad en worden in onderstaande statistieken niet meegerekend. Er resteren dus veer-
tig slachtoffers of ongeveer 5% van het totaal aantal slachtoffers bij de dodendraad, wat overeen-
komt met de lengte van het lokale traject (4,7% van 332 km). Landelijk zijn er gemiddeld 2,40
slachtoffers per strekkende kilometer dodendraad, nabij de grens met Baarle-Nassau bijna even-
veel (2,58). Onder die veertig slachtoffers zijn zestien Belgen (40%), dertien Duitsers (33%), vijf
Nederlanders (12%), twee Fransen (5%), twee Engelsen (5%) en twee Russen (5%). Ook hier
benadert onze regio het landelijk gemiddelde, al zijn er kleine afwijkingen. Er bevinden zich min-
der Belgen (-10%) en Russen (-5%) onder de doden, er stierven daarentegen meer Duitsers
(+8%), Engelsen (+4%), Nederlanders (+2%) en Fransen (+1%). Op te merken valt dat de bron-
nen zich vaak tegenspreken over de doodsoorzaak. We vermoeden dat vijfentwintig personen
werden geëlektrocuteerd en veertien neergeschoten, waarvan negen door Duitse soldaten, drie
door Belgische grensgidsen en twee door Nederlandse grenswachters. Bij één slachtoffer is de
doodsoorzaak onduidelijk

.

Werden de mensen gewaarschuwd?
Mensen uit de grensregio waren nog niet vertrouwd met de elektriciteit. Men kende het gevaar

niet. Het is bekend dat mensen de draden handmatig getest hebben, meestal met de dood tot

gevolg. De Duitsers plaatsten beschermingsdraden aan weerskanten van de elektrische versper-

ring. Ze verklaarden de grenszone tot verboden gebied en hingen er witte bordjes, waarop in drie

talen stond geschreven: “Hoogspanningsleiding, levensgevaar!”. Priesters waarschuwden de ge-

lovigen vanop de kansel voor de gevaren van de dodendraad. Leerkrachten deden hetzelfde in

hun klas.

Wordt vervolgd.
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Jaarlijkse Activiteit van Kring Modest 11 oktober 2014

Bezoek Greenville/NAC Houthalen-Helchteren.

Omdat het ondertussen 4 jaar geleden is dat 2A vertrok, vond het bestuur van Kring Modest oppor-

tuun om onze jaarlijkse activiteit terug in de Heimat te organiseren. Het zal tevens het gevoel van

� ierheid	op	ons	Regiment	 	opwakkeren	als	we	terug	bekende	plaatsen	gaan	voorbij	komen.	Het	zal	

voor sommige ook de gelegenheid geven om nog eens tot aan de ingangspoort te rijden en de herin-

neringen aan hoe het vroeger was te herbeleven.

De klap die Houthalen-Helchteren te verduren kreeg met het verdwijnen van 2A aldaar werd geluk-

kig goed opgevangen door een nieuwe invulling voor de regio: i-Cleantech.

i-Cleantech Vlaanderen streeft een samenwerking na tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheid

en civiele maatschappij, die innovatie en schone technologie stimuleert en daadwerkelijk in praktijk

brengt.

Concreet bestaat hun missie uit het	identi� iceren	en	stimuleren	van	de	ontwikkeling	van	clean-

tech instrumenten die de realisatie van een duurzame wereld versnellen.

Deze missie wordt gestuurd vanuit het hoofdkwartier te Houthalen-Helchteren waar ze gevestigd

zijn op de oude mijnsite.
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Greenville is het bedrijvencentrum dat is gevestigd in de

oude mijnsite. Het een all-in bedrijvencentrum voor groe-

ne bedrijven en organisaties. Men beschikt er over kanto-

ren, vergaderzalen, eventruimtes en restaurant. De pro-

vincie Limburg heeft de ambitie om klimaatneutraal te

worden. GreenVille - ondersteunt en stimuleert overhe-

den enbedrijven in het vergroenen van hun activiteiten.

Er is eveneens een permante tentoonstelling aanwezig.

Bezoekers kunnen vrij een kijkje komen nemen. In

GreenVille maken de bezoekers een wandeling doorheen

de tijd. Men start op het gelijkvloers met opstellingen over

het mijnverleden. Via de open glazen trap gaat men naar

de eerste verdieping met opstellingen over de toekomst

op het vlak van energie en materialen.

De rondleidingen worden gegeven door de gidsende

CleanTechAmbassadeurs van CleanTechPunt vzw. Af-

hankelijk van de interesse van de groep kan het accent

gelegd worden op een gewenst thema.

De gemeente werd plots het middelpunt van Vlaanderen

wat betreft milieu en de toepassingen er op. Ze kon dan

ook niet achterop blijven met de milieunormen.

Eén van de belangrijke pijlers in het nieuwe beleid is de

realisatie van een nieuw administratief centrum voor poli-

tie, OCMW en gemeente: het NAC. Het doel dat de ge-

meente zich heeft gesteld is om de CO2-uitstoot met

90% te reduceren tegen 2050. Hiervoor werd er een CO2

-stappenplan uitgewerkt waarbij het NAC een eerste be-

langrijke stap is. Het gebouw is er volledig op gericht om

efficiënt om te gaan met natuurlijke grondstoffen zoals

energie, water en materialen. Een groot deel van de CO2

-winst komt door gebruik te maken van een aantal duur-

zame (schone) technieken in het nieuwe gebouw. De rest

van de CO2-vermindering moet worden behaald door de

manier van werken aan te passen. Het bezoek toont de

technieken aan die gebruikt zijn en hun voordeel.
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Aan de leden van de "Kring MODEST – 2A"

Geacht lid,

Op zaterdag 11 oktober 2014 zal de jaarlijkse activiteit van de Kring MODEST doorgaan. Er werd gekozen voor een
bezoek aan het NAC/Greenville in Houthalen-Helchteren, voorafgegaan door een uitgebreide lunch. Nadien kunnen
we nog afsluiten met een drankje.

Over het NAC/Greenville kunt u reeds wat informatie terugvinden in deze Modest. Een gids zal ons ter plekke met de
nodige uitleg rondleiden. De drie-gangen all-in lunch wordt ons aangeboden in het restaurant van de Griekse Ge-
meenschap (http://www.grieksegemeenschap.be) en zal onder ander bestaan uit:

Verschillende soorten voorgerechtjes: “Pikilia”,

 Griekse salade,

 Gyros en souvlaki’s

 Frieten en Griekse pasta met tomatensaus,

 TWEE drankjes naar keuze en water,

 Dessert naar keuze: ijs en/of Grieks gebak.

Verplaatsingen tussen de lunch en het bezoek aan het NAC/Greenville dient iedereen zelf te maken.

Maar er is voldoende parkeerplaats op beide locaties.

Het detailprogramma op 11 oktober ziet er als volgt uit:

U kan zich inschrijven door uw deelname te bevestigen per mail VOOR 03 Okt 14 aan KringModest2A@mil.be

EN 20 € per volwassene en 10 € per kind jonger dan 12 jaar te storten op RekNr 979-0875443-23 met vermelding
“activiteit Kring Modest”.

Hopende u te mogen verwelkomen op 11 oktober 2014,

het bestuur van Kring MODEST

Vanaf 1200 Hr ontvangst aan de Griekse gemeenschap

(Oudstrijderslaan 24,3530 Houthalen)

1230 – 1430 Hr Lunch in het restaurant van de Griekse gemeenschap

1430 – 1630 Hr Geleid bezoek aan NAC/Greenville

(Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren)

Vanaf 1630 Hr Afsluitend drankje
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Helaas, ook enige dierbaren zijn ons ontvallen. We krijgen

niet altijd een bericht, het is dan ook via-via.

We zullen er ongetwijfeld vergeten, maar toch eren we zij

die we goed hebben gekend.

Ronny Panis, tot 2006 bij 2A als chaufeur bij de A-Bij en later mecanicien voe-

tuigen, daarna werkzaam bij de luchtmacht Kleine Brogel, tevens oud lid Kring

Modest, is plots overleden op 3 apriltengevolge van een hartinfarct op 48 jarige

leeftijd. Veel sterkte gewenst aan zijn vrouw en 2 kinderen.

Oproep !
1. Om onze geschiedenis van 2A te vervolledigen wat betreft de tradities en gebruiken zoe-

ken wij de namen van de kanonnen M108 en M109. Deze waren oa. Apollo, Brutus, Cea-

sar, waar telkens de eerste letter van de naam de batterij aangaf. Het liefst met foto.

2. We zoeken nog steeds naar fotomateriaal van het “Kwartier Helchteren”. We zien dat na

25 jaar verblijf bijna geen foto’s te vinden zijn. Van de kazernes van het voormalige BSD

zien we echter veel foto’s opduiken, zelfs van uit de tijd dat de Nazi’s ze heeft gebouwd.

Daar de toekomst van het Kwartier er niet rooskleurig voorstaat, is het misschien de gele-

genheid uw foto’s te delen.

3. Wij zoeken ook mensen die eens een stukje willen schrijven in de “Modest”. Dit kan een

eigen verhaal zijn, het kan een artikel zijn dat op een of andere wijze een link heeft met

2A.

Wij melden U het plotse overlijden van mevrouw Lizette Bammens,echtgenote van adjudant

o.r. Manu Vleugels. Lizette werd geboren in Zonhoven op 19 augustus 1942 en is plotseling

overleden in Jessaziekenhuis te Hasselt op 21 april. Lizette was zeer aktief in de zorg voor

de families zowel in de garnizoenen Lüdenscheid, Mönchen-Gladbach en Brunssum als in

haar woonplaats Houthalen-Hechteren. In Houthalen was zij o.m. kernlid van FEMMA en

vrijwillige helpster bij Kind en Gezin. Aan Manuel en zijn beproefde familie bieden wij onze

oprechte blijken van medeleven aan.

Wij vernamen op Facebook dat Alex Driessens op 27 Mei overleden is....dit na een lange ge-
vecht tegen een lange ziekte. Hij was in de staf van 2A hij was de chauffeur van de Berliet..

Bij belgen-luedenscheid.de stond vermeld dat Bernd Braem (59j) op 27Mei overleden is...dit
na een lang gevecht tegen een ongeneeslijke ziekte...

Ons medeleven aan de familie
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