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  Genisten, Regimentsleden,  

Weekbrief 2014 - 473, kalenderweek 48.

  

  

Maandag: ’s Ochtend even in Vught geweest om het een en ander over te nemen van de
OTCAdj en spullen op te halen voor de avond.
’s Avonds naar vliegbasis Eindhoven om de Genie-eenheid ETGM-3 op te vangen. Na 4
maanden Mali, “geen recuperatie periode”,  was de genieborrel de eerste alcoholische
versnapering die ze als eerste mochten ontvangen op het vliegveld. Een vliegtuig vol genisten
dus ook de ontvangsthal vol met familie, vrienden van onze mannen en vrouw, altijd gezellig
dus!!!

Dinsdag: Geen bijzonderheden

Woensdag: Op naar Zwolle. Diverse genisten kregen een medaille voor een van de vele
missies die we draaien. Aan het eind van de ceremonie hebben we alle regimentsleden
verzameld en uiteraard het genielied gezongen en de borrel, als dank voor bewezen diensten,
gedronken
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Donderdag: Een lange dag. Eerst naar Vught, om vervolgens richting Wezep te gaan. Daar
ontving de sgt Alberts van 103 Constrcie zijn medaille voor 12 jaar eerlijke en trouwen dienst.
De sgt Olthof zou ook zijn medaille krijgen, echter hij besloot een dezer voorafgaande dagen
vader te worden. Beiden van harte gefeliciteerd namens het regiment. Marketentster Suzanne
heeft me ondersteund om de genietradities in de CiesBar van 103 Constrcie uit te dragen. Bij
101 Gnbat blijft het erg druk. Wederom moet er een nood beëdiging plaatsvinden. Ikzelf kon er
niet bijzijn, dus BA Ruud Kleuskens heeft de honneurs waargenomen als vaandeldrager.
Tevens ontving de adj van As zijn medaille voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst. Ook hier heeft
de BA de regimentstradities uitgedragen.
Daarna door naar Bronbeek alwaar de RAKA-vergadering plaatsvond en het jaar werd
afgesloten.
Als bijzonderheid: Op het OTCGn is het National Training Centre(NTC) CBRN geopend door de
minister van Opstelten en onze eigen  minister van defensie Hennis-Plasschaert. Ook een meer
dan bijzondere dag.

Vrijdag: Een dagje Vught, met alleen admin.

Zaterdag: Adj Harm Verhoeven is teruggekeerd van zijn bijna 2 maanden durende missie te
Oekraïne. Harm was er naartoe gegaan om als HID zijn werk te doen. Hij vond zichzelf echter
al snel terug in het rampgebied om mee te zoeken naar stoffelijke resten en persoonlijke spullen
die daar nog lagen. Tevens heeft hij geassisteerd bij het bergen van de vliegtuigonderdelen die
terug moeten naar Nederland. Harm werd onthaalt op vliegveld Schiphol.

Zondag: Geen bijzonderheden

Week 49:
•    Inrotatie CIDW naar Curaçao
•    FLO Sm Rinus Brugmans
•    12 jarig jubileum Kpl 1 van t Hart

Hopelijk tot snel
Met de Geniegroeten
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Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen

    “Sodeju”
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