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Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 8-2014. 

Maandag. Geen bijzonderheden. 

Dinsdag. 101 Gnbat ontvangt een aantal Tsjechische genisten in het Huis van het Regiment Genietroepen. 
Misschien dat er in de toekomst mogelijkheden liggen tot meer. 

Woensdag. ’s Ochtends de beëdiging en certificaatuitreiking beoefend met de VTO-KMA Gn klas en de spelers 
die de beide ceremonies moeten leiden. 

’s Middags de uitvaart van Marina Pen, echtgenote van sm Jan-Willem Pen. Na vele jaren vechten tegen de ziekte 
kanker moest ze het opgeven. Maar dan wel zoals Marina het wilde. Met veel muziek en herinneringen hebben 
we afscheid moeten nemen van Marina. Jan-Willem en Janine heel veel sterkte, Sodeju!! 

Donderdag. Tweemaal FLO. Kap Ruud Bakker en aooi Coos van der Have hebben de dienst verlaten. Aooi Tinus 
van Wensveen heeft de regimentspresentjes aan Coos overhandigt tijdens de receptie van Coos op de PPS en ik 
ben samen met marketentster Jeth naar Amersfoort gereden om de genietradities uit te dragen voor Ruud 
Bakker. Ruud is al jaren werkzaam bij de MIVD, maar wel als genist. 
Voor beiden, veel plezier in jullie FLO-tijd en ik hoop jullie toch wel weer te zien op de diverse 
regimentsactiviteiten. 

 

Vrijdag. ’s Ochtends de certificaatuitreiking en de beëdiging van VTO-KMA Gn klas 2013-2014. Zes man kregen 
het certificaat voor de behaalde VTO en gelijk daarna hebben vier toekomstig pelotonscommandanten de eed of 
belofte afgelegd. Twee waren in hun vorige militaire baan al beëdigt. Aan het eind van de ochtend mocht ik 
samen met Jeth de genietradities -  dit  keer weer een met ‘uienrats’ - uitdragen. Na de lunch ging het 
programma nog even door, o.a. met een bezoek aan het museum. 

De middag stond voor mij in het teken van de uitvaart van sm Huub Sagt te Dussen. ’s Ochtends waren  
militairen van 41 Pagnbat al ingezet om als rouwstoet Huub van het Ouderlijk huis naar de kerk te begeleiden. ’s 
Middags vond de afscheidsdienst plaats in de R.K. Kerk van Dussen, Overvol met familie, vrienden en natuurlijk 
ook veel militairen. Opvallend was dat er veel collega’s waren die al lang en breed de dienst hebben verlaten. Top 
dat jullie er bij wilden zijn. Gedurende de mis werd Huub herdacht en iedereen kon zich wel vinden in de verhalen 
die over hem verteld werden. Uiteindelijk mocht ik de rozen overhandigen aan zijn moeder, dochter en vriendin 



en hebben we gezamenlijk het Mineurslied voor hem gezongen. Huub, veel genistengeluk op je reis, jouw laatste 

missie, Sodeju. 

Volgende week. 

 sm Rinus Brugmans krijgt zijn gouden medaille voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst, maar viert dit op 
een later tijdstip. 

 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

 


