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150 ANS D'ARTILLERIE DE CAMPAGNE
Hommage au Premier Bataillon d'Artillerie

Hommage au Troisième Régiment d'Artillerie



FILATELIE EN 1 5 O JAAR BELGISCTI E, VELDARTILLERIE

In de loop van 1986 vieren drie Belgische veldartilleriebataljons hun 150e verjaardag.
Het betreft het 1e,2e en 3e Artilleriebataljon.
Bij K.B. van 21 februari 1836 werden deze drie artillerie-eenheden opgericht. Ondanks
ingrijpende reorganisaties en talrijke wijzigingen van garnizoensplaats bekleden
deze bataljons nog altijd een vooraanstaande plaats in de Belgische Artillerie.
Om de herinnering aan de glorierijke wapenfeiten uit de militaire geschiedenis van
deze regimenten levendig te houeien worden twee filatelistische herinneringsbladen
uitgegeven.
De beide veelkleurige herinneringsbladen, het eerste gewijd aan het "Premier
Bataillon d'Artillerie" en het "Troisième Régiment d'Artillerie" en het tweede in
herinnering aan het "Tweede Artilleriebataljon", zijn elk geïllustreerd met een
verschillende reproductie over de Belgische Artillerie rond 1830-1840 van de hand
van de zeer bekende kunstenaar Jean-Baptiste MADOU (1796-1877). De originelen
ervan worden bewaard in het Koninklijk Legermuseum.
De twee herinneringsbladen zullen elk voorzien worden van een speciale postzegel
die destijds uitgegeven werd om de 30e ver.iaardag van de NAVO in het daglicht te
stellen.

Bijzonder is het feit dat de Regie der Posterijen op 31 mei en l juni 1986 een tijdelijk
postkantoor zal openen te LIEGE in het Institut Ste Julienne pour Infirmières, 173, rue
St. Gilles. Het kantoor zal open zijn van 10 tot 17 uur.
Door dit postkantoor zal een bijzondere gelegenheidsstempel gebruikt worden die de
150e verjaardag van de Belgische Veldartillerie zal illustreren. In deze stempel zijn de
wapenschilden van de drie jubilerende bataljons verwerkt.
De twee herinneringsbladen zu11en ook met deze mooie gelegenheidstempel
afgestempeld worden.

De opbrengst van de verkoop van de filatelistische herinneringsbladen is zoals steeds
bestemd voor het Fonds Luitenant-Generaal ROMAN.
Nochtans, en hiervoor wordt uw speciale medewerking gevraagd,zal een deel van de
cpbrengst gsen naar Ca Y.Z:\Y; "Les Trois Touli-,e so1s" rrir LIEGE. Deze organisatie rvordt
onbaatzuchtig en ten koste van veel vrije tijd geleid door Commandant Thielens, reeds
30 jaar een promotiekameraad van Cr:mmandant Moons,ontwerper van de
herinneringsbladen. Cdt Thielens bekommert zich om zwaaÍ mentaal gehandicapte
volwassenen uit de Luikse omgeving en kan daarvoor een extra steuntje zeer goed
gebruiken.
Gezien de groter wordende belangstelling voor de filatelistische herinneringsbladen
vragen wij uw begrip voor de wat langere le'reringstermijn want de verzending dient
te gebeuren in de vrije uren na de dagtaak.

Bestellingen zijn te richten aan :

Cdt MOONS Etienne, J. Casselaan 3, 8430 MIDDELKERKE
door overschrijving op rekening Nr. 000-0854280-01
- Herinneringsblad aangaande het 1e en 3e Artillerie :160 Fr
- Herinneringsblad aangaande het 2e Artillerie : 160 Fr
- Beide herinneringsbladen samen :300 Fr
- Port- en administratiekosten :35 Fr (Buitenland:60 Fr)
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