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Op donderdag 24 mei vieren we de 264e verjaardag van ons Regiment. Dat doen we in de
vorm van een jaarlijks terugkerende “Wapendag Genie” samen met zoveel mogelijk
regimentsleden.

  

Met name Genieveteranen worden op deze dag van harte uitgenodigd. U komt op deze dag 
waarschijnlijk oud collega’s tegen die u misschien uit het oog was verloren. Breng foto’s en
andere herinneringen uit uw loopbaan / carrière mee, bijvoorbeeld van uitzendingen of
oefeningen. U wordt, op deze manier, de gelegenheid geboden uw verhalen en ervaringen te
delen met oud collega’s.

      

  

Programma
De dag begint om omstreeks 09.00 uur met een kopje koffie. Daarna volgt een regimentsappel
met dodenherdenking gevolgd door de veteranendag en een genie-informatiemarkt. In de
middag vindt er een sportdag plaats voor de actief dienende genisten. Na de warme maaltijd
start in en rond de grote tent de feestavond die tot 23.30 uur duurt.
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  VerzorgingUiteraard is er gedacht aan de inwendige mens. Bij aankomst treft u koffie/thee aan, rond hetmiddaguur wordt een lunch aangeboden, gedurende de rest van de dag zijn over het heleterrein versnaperingen te koop. Voor de betaling hiervan wordt er gebruik gemaakt van specialeregimentsmunten die op de dag zelf te koop zijn. Om 18.00 uur staat een warme maaltijd voor ugereed.  BereikbaarheidVoor diegenen die het met openbaar vervoer komen is er op 24 mei  vanaf 07.30 uur tot 24.00uur een speciale pendeldienst van en naar het NS-station in ‘s- Hertogenbosch.Diegenen die met eigen vervoer komen worden door middel van bewijzering naar de specialeparkeerplaatsen geleid.  

Genie-informatiemarktTijdens de informatiemarkt willen we laten zien welke ontwikkelingen er zijn op genie-gebied.Diverse bedrijven zullen demonstreren wat zij te bieden hebben. De onderwerpen hebbennatuurlijk vooral een geniekarakter en zijn gericht op de actief dienende militair. Wij zijn erechter van overtuigd dat ook de post-actieven en veteranen dit deel van het programmabijzonder interessant zullen vinden. Daarnaast kan er een bezoek worden gebracht aan hetGeniemuseum. Dit  zal mogelijk aanleiding zijn om weer eens met elkaar over toen te praten enmet elkaar ervaringen uit te wisselen.    Partners ook welkomDoor de impact van de uitzendingen op de militair is de steun die hij of zij van de achterbanondervindt steeds belangrijker geworden. Dit speelt niet alleen tijdens de actieve dienst, maarvooral ook daarna. Defensie erkent dit en besteedt veel aandacht aan het thuisfront. Ook hetRegiment Genietroepen wil daar invulling aan geven. Daarom stellen wij de partners in degelegenheid om op deze dag aanwezig te zijn. Hiermee willen wij onze verbondenheid ensaamhorigheid nog meer invulling geven. We hebben geen speciaal partnerprogrammaopgezet, maar willen onze achterban laten zien waarmee we bezig zijn. Daarnaast zit hetprogramma zo afwisselend in elkaar dat het ook voor hen voldoende mogelijkheden moetbieden om zich op deze dag te vermaken.  Klik hier om u aan te melden

 2 / 2

index.php?option=com_chronocontact&amp;chronoformname=Wapendag2012

