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HET I4 ARTILLERIEBATALJON TERUG IN BELGIE
LE I4 BATAILLON D'ARTILLERIE DE RETOUR EN BELGIQUE
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0p 20 en 21 juli l99l rordt in het Karp van Lurbardsijde het l4e Artilleriebataljonr teruggekeerd uit de

I}uitse Bondsrepubliek, aan de bevolking van de nieure garnizoensstad lllEUIP00RT voorgesteld' Tijdens deze
*0pen Deur'- dagen, die ook in het kader staan van de ó0/40 verjaardagen van I.ll. Xoning Bouderijn, kunnen

ook geïnteresseerde bezoelers uit de orgeving rren kijk koten neren bij deze luchtdoelartillerie-eenheid'

Hei l4 Artilleriebataljon rerd opgericht in 1ï14 als eerste bataljon zrare veldartillerie en onriddellijk
in het gevecht gerorpen. itet ondeÍscheidde rirh vroral dsoï de gcvecl'ten te E§Etl{I}*kc.uide} en +rn de

REI§ERSVLIEI tI)iksruide) en draagt deze verreldingen, selen ret Veldtocht 1911-1918, in haar vaandel.

t{a de oorlog raakt het deel uit van het 2e Legerkorps en neert deel aan de bezetting van het Ruhrgebied in

1923-1924. In 1926 rordt het l4A op vredesvoet gebracht en slijt een vrij rustige tijd in de Etterbeekse

Rol intazerne.
In 193ï rordt het bataljon gerobiliseerd en 0.i. ingezet aan het Albertkanaal.
l{a de treede oorlog rordt de eenheid ontbonden, in l?52 reer opgericht, terug ontbonden in 1955 or in
1963, uitgerust ret roderne Honest John raketten, opnieur opgericht te rorden te Dellbrtick in de Duitse

Bondsrepubl iek.
In 1978 rordt het l4A, tot dan toe een veldartilleriebataljon, orgevorrd tot een bataljon luchtdoelartil-
lerie, uitgerust ret de 6EPAR0-luchtafteerpantser. Het bataljon betrekt een garnizoen te SPICH ([)BR) tot
in l?91. 0nlangs is het bataijon aangekoren in zijn nieur garnizoen; het (atp van L0IíBARDSIJDE te ttlEUt-

P{]Í}RT.

Ter herinnering aan de Koningsfeesten 60/40 en aan de aankorst van het 14 Artilleriebataljon in het (arp

vàn Lorbardsijde rordt anderraal een nieur veelkleurig filatelistisch herinneringsblad uitgegeven in de

traditionele opraak,

Dit blad is geillustreerd ret een voor de golegenheid ontrorpen afbeelding vàn eer 6EPAR0-tank in het

oefenterrein van het karp en de rapenschilden van de Luchtdoelartillerieschool en van het 14 0' Í}ok de

stadsxapens van llieurpoort (nieure garnizoensstad) en I}iksruide (peterstad van 144 sinds 1963) sieren het

blad. 0eze tekening is van de hand van [)hr. ltichel 6ERIN uit Brussel'

Het geheel rordt voorzien van de speciaie postzegel die zal uitgegeven rorden voor de 60/40 verjaardagen

van I.ll. Koning Bouderijn en afgestelpeld:et een speciale poststetpel die voor de gelegenheid ontrorpen

rerd (zie afbeeldinq hieronder).
De afsterpeling zal plaatsgrijpen op 20 en 2l juli 1991 lijdens de 0pen Deur-dagen in het Karp van

Lorbardsijde, ltatrozenlaan t6 te 8620 illEUIP00RT. De Regie der Posterijen zal hiervoor een speciaai

poslkantoor openstellen van l0 tot l7 uur,

Zoals bij vorige uitgaven gaat de opbrengst rran de verkoop naar de v.z.r. Luitenant-6eneraal R0ïíAll, het

sociaal fonds van de Landracht. Voor ur inforratie kan redegedeeld rorden dat ur aankoop van deze

filatelistische herinneringsbladen tot op heden reer dan EEli l'llLJ0Ell frank bezorgd heeft aan het fonds

taarvoor rij U van harte rillen danken, Iij rekenen op ul verdere steun voor de verrezenlijking van de

doelsteilingen van de v.z.r,
Hij vragen anderraal ur begrip voor rat langere leveringsterrijnen.

Schriftelijle bestellingen zijn te richten aan I

Cdt (R) lí00NS Etienne Koninginnelaan, 46 bus 4 te 8{00 00STENI}E vie overschrijving op

P. C. R, 000-0854280-01.

Prijs van het herinneringsblad : 150 Fr,

Verzendinoslosten : 35 Fr. (Buitenland : ó5 Fr. )

Ur referentienumer : q"[ i\( (te verrelden bi j de bestelling)
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