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Steller:  
Titel : Verjaardag Regiment Genietroepen op 21 mei 2015 in Vught 

 

 

Nog 7 weekjes en dan is het al weer 21 mei en vieren we de 
267e verjaardag van ons Regiment. 

De voorbereidingen zijn in volle gang en de projectorganisatie heeft voor 
de 21e betere weersomstandigheden aangevraagd. 

We starten de dag met de herdenkingsceremonie waar we stilstaan bij hen 
die ons ontvallen zijn. Na de lunch begint het middagprogramma. De 

genie-eenheden strijden om de titel ‘beste sporteenheid van het regiment’. 
We hebben uit betrouwbare bron vernomen dat een aantal eenheden druk 
aan het trainen is geslagen om dit jaar eindelijk eens 11Gncie LMB te 

verslaan. 

Dit jaar bieden we een partnerprogramma met leuke onderwerpen, uw 

partner kan zich opgeven voor het maken van cake pops, het bouwen van 
een vogelhuisje of zich wagen aan het “parcours genie”. De post actieve 

regimentsleden kunnen met elkaar terugblikken op hun periode bij het 
regiment, maar ook het pijl en boogschieten en een bezoek aan het 
Nationaal Monument Kamp Vught staan wederom op het programma. Voor 

het eerst dit jaar is in het middagprogramma ook het uitreiken van de 
herinneringsspeld opgenomen. 

Na de prijsuitreiking van de beste sporteenheid is het tijd voor de warme 
maaltijd. Dit jaar is dat een rijstmaaltijd uit de Mobiele Satellietkeukens, 
Daarna start de feestavond met live entertainment. 

Het complete programma: 

08.30 

uur 
Ontvangst, koffie in de regimentstent 

09.45 

uur 
Opstellen herdenkingsceremonie 

10.00 Aanvang herdenkingsceremonie 



 
Het projectteam probeert er weer een gezellige dag van te maken. We verwachten een grote 
opkomst van onze oudgedienden, zowel veteranen als post actieven. Partners van zowel actieve als 
post actieve regimentsleden zijn dit jaar nadrukkelijk van harte welkom. 

Noteert u de wapendag alvast in uw agenda en schrijf u direct in. 

 

uur 

11.30 

uur 
Einde ceremonie 

11.45 

uur 
Lunch 

12.45 

uur 
Sporters naar hun eerste sportonderdeel 

13.00 

uur 

Aanvang sportprogramma, veteranen en post actieven programma en het 

partnerprogramma 

14.00 

uur 
Uitreiking herinneringsspeld 

16.00 

uur 
Einde partnerprogramma 

17.00 

uur 
Prijsuitreiking sportprogramma 

17.15 
uur 

Warme maaltijd in regimentstent voor allen 

19.30 

uur 
Aanvang feestavond 

23.30 

uur 
Einde feestavond 

https://docs.google.com/forms/d/1Hno-S9tj5CtX46P_aqZMrpU4N9LdDIPz6Mtqv4mz2I0/viewform

