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Genisten, Regimentsleden, 

Twee weken in één weekbrief. 

Kalenderweek 16-2014. 

Maandag. Na de weekopening de rest van de dag besteed aan de Regimentsraad en Regimentscontactraad. 
Hierbij zijn diverse zaken de revue gepasseerd. Onder andere dat we de schouderemblemen ‘Regiment 
Genietroepen’ gaan dragen. Natuurlijk zijn de Wapendag, de geniebladen en nog veel meer de revue gepasseerd. 
Een nuttige dag. Daarnaast hebben de diverse verenigingen en stichtingen hun bijzonderheden gedeeld met de 
geniegemeenschap en weten we wat er wanneer speelt. 

Dinsdag. ’s Morgens vroeg naar Wezep voor twee items. Oefenen met de vaandelwacht voor de beëdiging van 
17 april in Kampen en het uitvoeren van een noodbeëdiging in Wezep. Vijf collega’s van 103 Constrcie gaan 
binnenkort op missie naar Mali en zijn nog niet beëdigd. En omdat ze een thuisfrontinformatiedag hebben op 17 
april moeten ze dus apart worden beëdigd. Een korte ceremonie, georganiseerd door de csm van 103 Constrcie, 
smi Dijkstra met marketentster, uienrats en de genietradities. De eed/belofte werd afgenomen uit handen van de 
bc 101 Gnbat, lkol Caelen. 

Woensdag. Een dagje Vught, met als afsluiter een uitje van de commandogroep van het OTCGenie. 

Donderdag. Kampen. De beëdiging van 11 Pagnbat uit Wezep. Hier zijn 37 collega’s beëdigd door lkol Ard 
Goedhart, bc 11 Pagnbat. De beëdiging vond plaats op de Koornmarkt tegenover de oude ‘Koornmarktkazerne’. 
De receptie die volgde vond plaats in de voormalige Vloeddijkkazerne, ook in Kampen. Ook hier compleet met 
regimentstradities, marketentster Lisa, en de uienrats. Een mooi dag, uitgevoerd door 111 Pagnbat en de Sie 1 
van het bataljon. 

Vrijdag. Een administratief dagje te Vught. 

Zaterdag. Schiphol, drie collega’s keren terug uit Mali. Sm Bauer omdat zijn missie erop zit, kpl-1 Snijder omdat 
hij bijna vader wordt en sgt Chaibi omdat hij binnenkort in het huwelijk treedt. Beiden gefeliciteerd en allemaal 
welkom terug. 

Kalenderweek 17-2014. 

Maandag. Pasen. 



Dinsdag. Na de ochtend in Vught te hebben doorgebracht, naar Oirschot voor een vergadering met de VRG, 

onze veteranenvereniging, die in overleg willen met de actief-dienenden. Ditmaal een vertegenwoordiging van 41 
Pagnbat. 

’s Avond, het vertrek van sm Van den Berg van 101 Gnbat; hij gaat de bouw van het kamp in Mali als opzichter 
begeleiden. Zijn vertrek werd begeleid door ons lied en onze borrel, samen met de CDS, gen Middendorp. 

Woensdag. Een bezoek aan 11 Gncie LMB AASLT in Zoetermeer. In het kader van KL 200 hadden ze bij het 
gemeentehuis hun activiteiten gepland. Een goed bezochte dag door jong en oud uit Zoetermeer. ’s Avonds les 
‘Regiment Genietroepen en Genietradities’ aan 67 jonge VEVA-leerlingen. 

Donderdag en vrijdag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 

 diverse rotaties; 

 FLO elnt Peter van de Hout; 

 voorbereidingen voor een speciale onderscheiding; 

 Dodenherdenking op diverse locaties en 

 co-overdracht van C-11 Gncie LMB. 

Met de Geniegroeten en hopelijk tot snel. 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

 

 


