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Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 10-2014. 

Maandag en dinsdag. Carnaval. 

Woensdag. Het is rustig in het zuiden; voor een enkeling de laatste carnavalsdag. Voor de meesten bijkomen 
van de afgelopen dagen. Voor mij mooi de gelegenheid om administratieve zaken op te pakken. 

Donderdag. Smi Rinus Brugmans krijgt zijn gouden medaille voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst. Omdat Rinus 
aan het eind van het jaar met FLO gaat viert hij zijn gouden jubileum besloten op de PPS. Voor mij toch zeker 
wel een reden om even aan te wippen op de school om hem in ieder geval het geëigende presentje voor de 
gouden medaille te overhandigen. Rinus bedankt, en aan het eind van het jaar zullen we groot uitpakken. 
Vrijdag. Geen bijzonderheden. 

Kalenderweek 11-2014. 

Zondag. Kpl-1 Serne van 41 Pagnbat keert toch terug van zijn missie in Mali. Hij gaat namelijk de 
sollicitatieprocedure in voor de KMS. Tot vrijdagavond dachten we dat hij later zou terugkomen. Vandaag kreeg ik 
het sms’je dat hij toch nog was geland op Schiphol. Gelukkig was zijn cc, maj Froklage, daar om hem welkom te 
heten en veel succes toe te wensen richting KMS. 

Maandag. Zo goed als geen bijzonderheden. Wel de wapendagvergadering die nu tweewekelijks gaat 
plaatsvinden. Het beloofd een mooie dag te worden met een fantastische feestavond met een DJ uit Spanje 
(Barcelona). 

Dinsdag. Het regimentsbevel voor de beëdigingen in 2014 uitgegeven. Dit jaar organiseren we drie beëdigingen, 
te weten op 17 april in Kampen, 17 juli in Cuijk en 3 oktober in Vught in het Geniemuseum. 

Woensdag. Henk Denissen werkt 40 jaar bij Defensie. Begonnen als militair, maar wij bij de Genie kennen hem 
eigenlijk niet anders dan als burger in de logistiek van het OTCGenie. Tijdens zijn receptie mocht ik de tradities 
uitdragen samen met Jettie. Omdat Henk veel vrienden en familie uit het burgercircuit had uitgenodigd had ik 

weer eens een nieuwsgierig publiek. Trouwens, vele van zijn genodigden konden feilloos ons lied meezingen. 
Bijzonder om te zien was dat uit Henk zijn begin periode bij 48 Painfbat zijn toenmalige cc, kap Van Uhm - nu 
gen b.d. Van Uhm - ook aanwezig was. Goed gedaan Henk en nogmaals gefeliciteerd. 

Donderdag. Geen bijzonderheden. 



Vrijdag. Zeven van de tien nieuwe marketentsterhoedjes zijn door de maakster gebracht naar het 

Geniemuseum. Daar mocht ik ze in ontvangst nemen. Nog drie hoedjes en  vijf nieuwe pakken en onze 
marketentsters zien er weer tip-top uit. 

Volgende week: 

 bezoekje CMH; 

 werk t.b.v. Wapendag 2014; 

 RAKA-overleg; 

 en een bezoekje aan 111 Pagncie en gelijk de beëdiging van 17 april in Kampen doorspreken. 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

 


