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zondag, 09 november 2014 00:00 - Laatst aangepast dinsdag, 02 december 2014 10:25

  Genisten, Regimentsleden,  

Weekbrief 2014 - 456, kalenderweek 31.

  

Maandag. De week begint relatief rustig. Dus weer eens wat tijd om bij te “puinen”. Wel hebben
we het eerste overleg met Paresto over de komende regimentsdiners. De kok, Paul, gaat eens
kijken of ons idee haalbaar is. “We eten een rondje door de uitzendgebieden”, dat is in ieder
geval onze wens.

  

Dinsdag. Overleg met het bestuur van het Geniemuseum hoe we de toekomst ingaan met de
artikelen van het regiment die daar te koop liggen. Ook daar gaan we weer uitkomen.

  

Woensdag. Geen bijzonderheden.

  

Donderdag. Deze avond komt er weer een klas van de SGB (Soldaten Genie Basis) naar het
Geniemuseum. Ze krijgen daar uiteraard de rondleiding, een stuk geschiedenis, organisatie en
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uiteraard de tradities van ons regiment. Jeth, als marketentster, heeft het geheel ondersteund,
samen met een rondleider van het museum.

  

      

  

  

  

Vrijdag. Op bezoek bij de sie S-1 van 101 Gnbat. Er gebeurd veel bij 101 Gnbat dus er is ook
voldoende om van gedachten te wisselen.

  

Zaterdag. Oekraïne speelt natuurlijk volop en vandaag wordt er een gngp lmb ingevlogen met
uitrusting om de crashsite te kunnen uitkammen en te zoeken naar stoffelijke resten en de
spullen van de omgekomen inzittende van de MH 17. De gngp is compleet gemaakt door ze
thuis, onderweg of al op hun vakantieadres te bellen. Zonder morren zijn ze terug gekomen.
Genisten dus!!!

  

Inmiddels zitten er al een tijdje een tweetal regimentsleden van de CBRN uit Vught in de
Oekraïne en een tweetal in Hilversum. Beide ploegen onderzoeken alles wat er gevonden wordt
op straling en op eventuele schadelijks stoffen

  

  Weekbrief 2014 - 457, kalenderweek 32.
  

Maandag. Geen bijzonderheden.
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Dinsdag. De eerste ploeg van 105 Gncie WB keert terug van hun missie RDTF. Ze landen op
Eindhoven. Jammer dat onze kerels twee dagen te vroeg uit het uitzendgebied worden gehaald.
Dat betekend namelijk dat degene die later terugkeren om deze klus af te maken, geen
uitzendmedaille krijgen en naar mijn mening is de voorbereiding alleen al onze waardering
waard. Mannen welkom thuis en tot later.

  

Woensdag. Eerst naar Eindhoven, de cie in de West, Curaçao, keert terug. En daar zat ook
een peloton genisten van 41 Pagnbat bij. Behalve de infanteristen te hebben voorzien van
geniegevechtssteun tijdens de vele oefeningen, zijn er diverse constructieopdrachten
uitgevoerd. Mannen bedankt en tot later.

  

Daarna door naar Keulen. Deel twee van 105 Gncie WB keert terug uit Afghanistan van de
RDTF. Weliswaar in Keulen, maar ook dan staat het regiment klaar om ze welkom te heten.

  

Donderdag. Maar weer terug naar Eindhoven. De geniegroep die nog maar net was vertrokken
naar de Oekraïne is onverrichte zaken weer terug in Nederland. De situatie aldaar was te link
om de searchploegen het veld in te sturen.

  

Vrijdag. Eindhoven. Het voordet van ETGM Gn 3 vertrekt naar Mali. Er is nog zeker werk voor
ETGM Gn 3 en 4 dus de Genie gaat nog even door. Eerst zingen, en met hun voorlopige laatste
genieborrel zijn ze op pad gegaan.

  

Zaterdag. Geen bijzonderheden.

  

Zondag. De regimentsleden van ETGN Gn 2 komen terug uit Mali. Dus is het regiment paraat
om de mannen en vrouwen te verwelkomen met hun eerste regimentsborrel bij de “Bloempot”.
Mannen en vrouwen bedankt namens het regiment en tot later.

  

 3 / 19



Weekbrief nr. 456 t/m 470 vàn de RA, dóór de RA.

Geschreven door RA
zondag, 09 november 2014 00:00 - Laatst aangepast dinsdag, 02 december 2014 10:25

  Weekbrief 2014 - 458, kalender week 33.
  

Maandag. Alleen de ochtend in Vught. De middag ben ik op de golfbaan, balletje meppen.

  

Dinsdag. Weer een dagje Vught. En onze kok Paul van Paresto Vught heeft een mooi menu in
elkaar gesleuteld. En we gaan inderdaad een rondje uitzendgebieden eten. Binnenkort gaan we
proeven.

  

Woensdag. Geen bijzonderheden.

  

Donderdag. ’s Ochtends ben ik op bezoek geweest bij Paul Habraken in het VIBU (Veteranen
Intensieve Behandel Unit) Paul heeft me daar rondgeleid en verteld wat ze daar door de weeks
allemaal doen. Tevens of hij vrijwilligerswerk kan doen in het Geniemuseum, het is daar
tenslotte bekend terrein voor hem. We willen hem graag tegemoet komen. Echter als
Nederlandse Gemeenschap zijn we eigenlijk niet in staat om hem, of soortgelijken, in zijn/hun
reiskosten tegemoet te komen als het niet als behandeling wordt gezien. Jammer, maar we
zoeken een andere locatie waar Paul wel kan werken.

  

’s Middags weer naar Eindhoven. De hoofdmacht van ETGM 3 vertrekt naar Mali. Er wordt 
gezongen en dan, met hun voorlopig laatste regimentsborrel, gaan ze de vliegtuigtrap op.
Mannen en vrouwen succes, doe je genieding en kom weer heelhuids naar huis. Ik zie jullie bij
de “Bloempot”.

  

Vrijdag. Geen bijzonderheden.

  

Zaterdag. Geen bijzonderheden.

  

Zondag. Op bezoek bij de VTO-KMA Gn. De nieuwe lichting toekomstige
pelotonscommandanten zijn op hun eerste oefening in het zuiden van het land. Een mooie
gelegenheid om even langs te gaan.
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  Weekbrief 2014 - 459, kalenderweek 34.
  

Maandag. In de ochtend overleg met de C-VTO-KMS Gn, adj Tonio van Rhee. De vraag is.
Hoe gaan we de komende klassen hun laatste dag laten invullen? Aanmeren,
Certificaatuitreiking en Beëdigen. Een geweldige dag dus voor de geslaagden en de
genodigden.

  

Kpl-1 Hees vertrekt op missie. En al is het één man/vrouw, het regiment staat paraat. Gelukkig
is het op Eindhoven. Zingen, genieborrel, en de vliegtuigtrap op. Groeten en tot later.

  

Dinsdag. ’s Ochtends hebben we met de keyplayers de dag van de VTO-KMS Gn
doorgesproken en de diverse onderdelen beoefend.

  

Woensdag. Even bijkletsen met de bc van 101 Gnbat, lkol Ed Caelen. Zoals al eerder vermeld,
het is meer dan erg druk bij het bataljon. En elke steen die ook door mij kan worden
bijgedragen, zal ik niet nalaten te doen.

  

Donderdag. BA/CSM Genie overleg. Nieuwe zaken besproken en uiteraard elkaar informeren
van de laatste stand van zaken.

  

Vrijdag. De dag van de VTO-KMS Genie. In de vroege ochtend komen ouders, partners,
familieleden naar de IJzeren Man. Ontvangst met een bakkie koffie of thee en gereed maken
voor het Aanmeren van deze klas bij het Regiment Genietroepen. Uiteraard weer met veel vuur
en geknal wordt er bij de Meerpaal van het Regiment Genietroepen aangemeerd. Samen met
Jeth verwelkomen we ze bij het regiment met een regimentsborrel en we trakteren de gasten op
ons genielied. Tenslotte moeten we het ’s middag met zijn allen zingen, mooi oefenmoment
dus. Vervolgens gaan de genodigden naar het Geniemuseum om aldaar een rondleiding te
krijgen. Daarna ontvangen de toekomstig groepscommandanten hun certificaat. En na de
middag worden de geslaagden beëdigd op het Vaandel van het Regiment Genietroepen. De rc
neemt de eed of belofte af. En na de toast op onze Koning, worden de tradities uitgedragen
samen met Jeth als marketentster. Mannen, gefeliciteerd en tot ergens in genieland.
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Zaterdag. Geen bijzonderheden.

  

Zondag. Deel twee van de ETGM 2 keert terug vanuit Mali. Landen op Eindhoven, dus hun
eerste regimentsborrel staat klaar bij de “Bloempot”. Mannen en vrouwen welkom thuis,
bedankt namens het regiment en tot snel.

  

  Weekbrief 2014 - 460, kalenderweek 35.
  

Maandag. Door de vele rotaties slinkt de brandewijn zienderogen. Inkopen doen dus.

  

Dinsdag. Geen bijzonderheden.

  

Woensdag. Op weg naar Vught op de fiets onder andere voor het FLO van André Henskens.

  

Echter in Esch wordt ik, rijdt ik mijzelf van de fiets. Resultaat, diverse kneuzingen, naar het
ziekenhuis om foto’s te laten maken en een paar dagen thuis.

  

Adjudant Tinus van Wensveen neemt het FLO van André over en dat is met succes uitgevoerd.
André tot later en Tinus, bedankt.

  

Donderdag. FLO van Wil Bottenberg en Henry Janssen. Adj Joop Witzand neemt mij waar en
ook hij maakt er iets moois van. 

  

Vrijdag. Geen bijzonderheden.
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Zaterdag & zondag: Geen bijzonderheden

  

  Weekbrief 2014 - 461, kalenderweek 36.
  

Maandag. We zijn weer redelijk mobiel, dus ’s avonds weer op pad naar Schiphol. Sgt Dirksen
vertrekt naar Mali. Zingen, ook als we maar met zijn tweeën of drieën zijn. Goede missie en tot
later.

  

Dinsdag. Overleg met Giel Ramaekers van het CMI. Hij gaat samen met anderen zorgdragen
dat er een bijzondere regimentsstok gaat komen.

  

Woensdag. De RDTF van 105 Gncie WB heeft vandaag de door de sie 1 georganiseerde
terugkomstdag. Deels kan ik erbij zijn echter op krukken loopt het nog steeds niet handig.

  

Het BPV opleidingspeloton heeft een bbq als waardering gekregen en omdat we met het
regiment altijd een deel van het programma draaien wordt ik ook uitgenodigd. Vlees en een
biertje. Mannen en vrouw!!! Het is verdiend en jullie gegund.

  

Donderdag. Adj Paul van Berkel gaat studeren en dus papiertechnisch de PPS verlaten. Paul
heeft sinds enige tijd een medische beperking en nu kan hij nog beginnen aan studie om later
als docent IT ergens, misschien wel weer binnen Defensie, als burger aan het werk komen.

  

Vrijdag. Vandaag is de VGOO-contactdag. Ik was daar graag naar toe gegaan, echte ben
vandaag aanwezig bij een uitvaart. Adj Joep Beljaars neemt na zo’n 13 jaar als vz afscheid van
de vereniging. Hij blijft wel aan als bestuurslid. Adj Tonio van Rhee neemt het stokje van hem
over. Smi Daniel de Groot heeft namens mij een deel van de tradities uitgedragen en Joep een
presentje gegeven. Joep bedankt.
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Zaterdag. Vandaag samen met de rc naar Roermond, herdenking van de gevallenen in
Nederlands Indië. Samen met alle andere regimenten en korpsen hebben we daar kransen
gelegd.

  

Zondag. Op weg naar Loenen, de Militaire Erebegraafplaats. Het is nu 5 jaar geleden dat
regimentslid Mark Leijsen is gesneuveld in Afghanistan tijdens de uitvoering van zijn dienst.
Uiteraard is Mark waardig herdacht, met muziek, bloemen en een toespraak van zijn toenmalige
commandant. Vele OMLT-ers uit zijn periode waren aanwezig evenals naaste collega’s en sie
S-1 van 101 Gnbat.

  

  Weekbrief 2014 - 462, kalenderweek 37.
  

Maandag. Geen bijzonderheden.

  

Dinsdag. ’s Ochtends een vergadering van onze Vereniging Veteranen Regiment
Genietroepen (VRG). Daarna door naar de KMS, waar een van de instructiepelotons haar
instructiemaaltijd houdt. Daar zitten genisten in en die hebben hun ra uitgenodigd. Dus een
lekker diner en een gezellig samenzijn met de toekomstig groepscommandanten van de genie.

  

Woensdag. Geen bijzonderheden.

  

Donderdag. In de ochtend een noodbeëdiging van een van de kerels van 11 Gncie LMB. Zoals
al eens eerder gezegd, het is bijzonder druk in genieland en dat betekent dat we op alle fronten
alle zeilen bij moeten zetten. Dus ook noodbeëdigingen komen weer regelmatig voor.

  

’s Avonds weer een uitrotatie. Een deel van de Mali-club komt weer terug. Dus naar Eindhoven,
en de borrels klaarzetten op de bloempot. Mannen en vrouwen van het regiment welkom thuis
en weer tot later.
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Vrijdag, zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

  

  Weekbrief 2014 - 463, kalenderweek 38.
  

De week van de herdenking van Market Garden in Zuid Nederland. Op alle plaatsen waar iets
gevierd wordt zijn genisten aan het werk met het leveren van geniesteun, in de breedste zin van
het woord.

  

Maandag. Smi b.d. Jan de Meester komt met een aantal WO2 veteranen naar het
Geniemuseum. Uiteraard hebben we dat met het regiment ondersteund en deze helden
getrakteerd op een rondleiding, Bossche Bollen en uiteraard een genieborreltje. Later in de
week zien we deze mannen met  begeleiding weer terug.

  

’s Middags naar Oirschot. Ritm Madoc van Kemenade neemt het commando over de
Stafstafcompagnie van 41 Pagnbat over. Madoc, bedankt en we gaan elkaar zeker weer zien.

  

Dinsdag. Oefenen met het geniepersoneel die gaan deelnemen in de vaandelgroep voor de
functieoverdracht van de landmachtadjudant André Odenkirchen.

  

’s Middags naar Son en Breugel. 411 Pagncie bouwt een baileybrug op zo’n 150 meter van de
locatie waar de brug 70 jaar geleden werd gebouwd. En daar zien we de WO2 veteranen van
maandag weer. Ze hadden een gat in hun programma en de C-411 Pagncie, maj Froklage heeft
ze spontaan uitgenodigd om een paar uurtjes bij hem te vertoeven. Een mooie actie.

  

Woensdag. ’s Avond naar Weert om te oefenen met de gehele vaandelgroep. Even
kennismaken met alle deelnemers en de ceremonie stapsgewijs doornemen.

  

Donderdag. De functieoverdracht van de Landmachtadjudant, André Odenkirchen. Na vier jaar
gaat hij zijn functie overdragen om een week later met FLO te gaan. Met drie vaandels (Genie,

 9 / 19



Weekbrief nr. 456 t/m 470 vàn de RA, dóór de RA.

Geschreven door RA
zondag, 09 november 2014 00:00 - Laatst aangepast dinsdag, 02 december 2014 10:25

KMS en Stoottroepen) is een vaandelgroep geformeerd. Een mooie ceremonie waarbij André
ook nog een Koninklijke onderscheiding mocht ontvangen uit handen van CDS, gen
Middendorp. Na de ceremonie heb ik uiteraard samen met marketentster Jeth de tradities
mogen uitdragen. André bedankt en tot op je FLO.

  

Vrijdag. ’s Avond naar Ede, naar de Airborn Taptoe waar ons Vrijwillig FKG optreedt. Samen
met de rc en onze partners een mooie avond mogen beleven.

  

Zaterdag. Sgt-1 Marco Hueskens zou terugkeren uit Mali en landen op Schiphol. Echter, we
beginnen langzamerhand te merken dat er flink gesneden is in Defensie. Marco kon niet
terugvliegen in het weekend, dit werd en paar dagen uitgesteld. Jammer dat kap Hofman en ik
al op Schiphol stonden te wachten.

  

Zondag. Aooi Moos Raaymakers neemt het regiment waar bij de Market Garden herdenking te
Nijmegen.

  

  Weekbrief 2014 - 464, kalenderweek 39.
  

Maandag. ’s Avonds een nieuwe herkansing voor sgt-1 Marco Hueskens. Nu keert hij
inderdaad terug uit Mali. Het bleek dat het KL-vliegtuig afgelopen zaterdag met panne stond. Nu
is hij civiel teruggevlogen vanuit Mali naar Schiphol. Belangrijkste je ben terug. Op naar je
volgende missie, vader worden!!!

  

Dinsdag. De ochtend in Vught en ’s middags weer naar Eindhoven; de mannen van NSE 8
gaan vertrekken voor hun missie in Afghanistan. Zingen, borrel, een handdruk en de
vliegtuigtrap op. Tot later mannen, bij een “Bloempot of zo”.

  

Woensdag. Adj André Odenkirchen komt met een, op eigen wens, klein gezelschap naar
Vught, het Geniemuseum om zijn FLO in te luiden. C-LAS, lgen De Kruijf pakt het officiële
gedeelte, daarna heeft de rc een bijzonder regimentscadeau voor hem en uiteindelijk mag ik
met de genietradities - dit keer met uienrats - afsluiten. André, tot later op een van de
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regimentsactiviteiten.

  

Donderdag. Geen bijzonderheden.

  

Vrijdag. Alweer een noodbeëdiging in het Huis ven het Regiment Genietroepen. Eén man van
11 Gncie LMB gaat aflossen in Mali. Verhoudingsgewijs de duurste beëdiging ooit. Eén man
beëdigen met als toeschouwer de gehele Genie Commandantenraad.

  

Zaterdag. Maar weer eens een keer naar Schiphol. Een collega sld-1 van E. van 412 Pagncie
komt terug uit Mali. Samen met zijn cc, maj Hoogerbrugge, hebben we hem met een
genieborrel weer opgepikt.

  

Zondag. Geen bijzonderheden.

  

  Weekbrief 2014 - 465, kalenderweek 40.
  

Maandag. Deze dag staat in het teken van de voorbereidingen, samen met Angelique, voor de
Marketentsterdag 2014. ’s Middags op pad naar Schiphol. Het voordet van African Engineer
2014-2 vertrekt naar Burundi. Nadat we gezongen hebben en onze borrel gedronken, zijn onze
regimentsleden samen met het voordet van de GNK vertrokken, eind november worden ze
weer terug verwacht.

  

Dinsdag. ’s Ochtends gelijk opstarten in Eindhoven. Turkije, de Patriotmissie moet ook roteren
en er gaan weer een aantal genisten op pad daar naartoe. Ook hier weer op geniewaardige
wijze de mannen het vliegtuig in begeleid.

  

Woensdag. Vandaag wordt het VOPET – Schiphol - VOPET.
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Eerst even naar de VOPET. Ad en Elly van Loon hebben de afgelopen jaren zoveel voor het
regiment betekend dat we vonden dat ze beiden gewaardeerd moesten worden. Ze hebben een
oorkonde gekregen met een stoffelijke waardering in de zin van een avondje ‘Soldaat van
Oranje’, met privéchauffeur. Later te lezen in GENIST.

  

Dan naar Schiphol. Er staat weer een club klaar om hun missie te gaan uitvoeren in
Afghanistan. Opnieuw gaat een club van 105 Gncie WB daar naartoe om hun
redeployment-taken af te maken.
’s Middag nog even aansluiten bij de VOPET. Want samen met zijn adj kwam de rc van het 17
Painfbat Prinses Irene het Mobilisatie Oorlogskruis postuum uitreiken dhr. Piet van Haaften, de
vader van Piet van Haaften - de huidige vz van de VOPET. Piet mocht in het bijzijn van zijn
familie en de gehele VOPET-vergadering de medaille in ontvangst nemen. Dit alles was zonder
de hulp van Moos Raaymakers niet gelukt. Moos bedankt, Piet van harte verdient en dat geld
natuurlijk ook voor Ad en Elly van Loon.

  

Donderdag. Een relatief rustige dag bij de vergadering van de Regiments- en Korpsadjudanten
(RAKA) te Soesterberg.

  

Vrijdag. Samen met Marian en de cs van het OTCGenie, lkol Bart Linsen, naar Antwerpen.
Daar is de herdenking vanWO1 100 jaar geleden. 105 Gncie WB heeft daar brugslag gepleegd
over de Schelde. Deze keer om het publiek daar in een aantal dagen overheen te laten lopen in
het kader van de herdenking. 100 jaar gelden was een soortgelijke brug de redding voor ruim 1
miljoen Belgen op de vlucht naar Nederland. Zoals eenieder weet waren we een neutraal land
tijdens de WO1.

  

De dag van vandaag was een bijzondere dag. De herdenking werd namelijk geopend in het
stadhuis van Antwerpen met aansluitend de eerste overtocht over de Schelde. In dit gezelschap
liepen verschillende hoogwaardigheidsbekleders van België en Nederland mee. Bijzonder was
de aanwezigheid van de Belgische Koning en Koningin, maar ook een 105 jarige dame die 100
jaar geleden aan de hand mee over de brug vluchtte naar Nederland. Bijzonder!!!

  

Zaterdag. Naar Vught voor de 2e Algemene Ledenvergadering van de VRG. Nog geen grote
opkomst, maar dat zal zeker groeien in de toekomst.
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Zondag. Geenbijzonderheden.

  

  Weekbrief 2014 - 466, kalenderweek 41.
  

Maandag. Inmiddels weet u allemaal dat de IS vreselijk tekeer gaat in het Midden Oosten.
Nederland heeft ook haar steun toegezegd om deze terroristische organisatie een halt toe te
roepen. Dit betekent dan weer automatisch dat er genisten in beeld komen. Vandaag
vertrekken er twee man extra naar Jordanië. Nummer een, adj J.W. de J., is op stel en sprong
vertrokken en is reeds een aantal dagen daar. Vandaag vertrekt een technische ploeg om
constructiewerk in kaart te brengen. Kap R.H. en smi M.M., veel succes.
Daarna naar Vught voor het financieel overleg met de verenigingen.

  

’s Avond naar Schiphol om de hoofdmacht op geniewaardige wijze richting Burundi te
begeleiden. Met gezang en een genieborrel.

  

Dinsdag. Naar Oirschot, oefenen met de vaandelwacht t.b.v. de beëdiging a.s. vrijdag. Daarna
proeven van het menu voor de regimentsdiners. Voor de oon iets anders dan voor de offn, maar
beide avonden worden voorzien van prima gerechten.

  

Woensdag. Marketentsterdag in Vught en omstreken. Alle marketentsters krijgen één keer per
jaar een dagje vanuit het regiment aangeboden. Deze keer een puzzeltocht door Den Bosch
met bijbehorende Bossche Bol en een lunch en drankje. ’s Middags o.l.v. lkol Edwin
Leidelmeijer en b.d. Jeffrey Vincentie en Marian Vervoort een kookclinic Indische Rijsttafel.
Eerst koken een aansluitend zelf opeten. Een geweldige dag voor onze marketentster en die
van ons VFKG.

  

Donderdag. Wederom oefenen met de vaandelwacht, maat nu in Vught, op het “circuit”
zogezegd!!! Daarna naar Wezep. Sgt-1 Henk de Vries krijgt zijn zilveren medaille. En daar kon
ik nog net bijzijn. Samen met marketentster Lisa. Henk gefeliciteerd.

  

Vrijdag. De dag van de beëdiging van een 35 jonge genisten van het Regiment Genietroepen.
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Locatie is het Huis van het Regiment Genietroepen en het pontonplaatvlot als beëdiginglocatie.
41 Pagnbat heeft de beëdiging georganiseerd en de bc, lkol Bas van den Berg, was vandaag
de beëdigingautoriteit. Een mooie dag met de beëdiging met militaire muziek, genietradities met
uienrats.

  

Zaterdag & zondag. Geen bijzonderheden.

  

  Weekbrief 2014 - 467, kalenderweek 42.
  

Maandag. Naar Zwolle. De genisten van MINUSMA 1 en 2 krijgen hun medaille voor de
Mali-uitzending. Na de uitreiking hebben we alle genisten verzameld en hebben we - na het
dankwoord van onze rc - ons lied gezongen en de borrel gedronken. Mannen en vrouwen,
iedereen dacht dat het niet mogelijk was, “bouwen in hartje zomer”, maar jullie bewijzen dat het
kon. “Sappers lead the way!”, bedankt namens het regiment.

  

Dinsdag. Er gaat weer een clubje van 105 Gncie WB naar Afghanistan, wederom
redeployment. Ze vertrekken vanuit Keulen, echter deze keer heb ik gekozen om de
genietradities uit te dragen in Hedel, bij 105 Gncie WB thuis. Mannen, ook jullie wederom
succes.

  

Woensdag. Geen bijzonderheden.

  

Donderdag. Wezep, 101 Gnbat. De regimentsleden die afgelopen voorjaar actief waren bij de
bestrijding van het opkomende water in Zuid-Duitsland krijgen hun Duitse “FLUTHILFE”
medaille. De eerste werd uitgereikt door de Duitse ambassadeur. Op appèl mocht ik, samen
met een viertal marketentsters, een deel van onze tradities uitdragen. Tevens op deze dag
aanwezig was lgen De Kruijff, C-LAS; bijzonder dus. Na de uitreiking volgde een lunch en
daarna kreeg sm Maurice Waterreus zijn DIG uitgereikt door de bc, lkol Ed Caelen. En ook hier
heb ik op het bataljonsappèl de tradities, in aangepaste vorm uitgedragen voor Maurice.

  

Daarna snel door naar Vught. Adj Ad Timmermans gaat met FLO en daar staat Jeth inmiddels
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te wachten en is alles in gereedheid gebracht om de uitgebreide (meer cadeaus) genietradities
uit te dragen voor Ad. Ad proficiat, bedankt en tot op een van de regimentsactiviteiten.

  

Vrijdag. 42 BLJ (Bataljon Limburgse Jagers) heeft een Balkan-reünie georganiseerd. En
uiteraard zijn ook daar altijd genisten aanwezig geweest. Er waren er maar een handje vol.
Jammer het zouden er in mijn beleving toch wel enkele honderden kunnen zijn.

  

Zaterdag. ’s Ochtends vroeg eerst naar Eindhoven. Genisten van 105 Gncie WB vetrekken op
missie naar Afghanistan. Mannen, succes. Dan in de middag naar Schiphol, ook in
Somalië hebben we een genist zitten. En omdat de duur van de missie relatief kort is, heeft kap
G. de S. ervoor gekozen om twee rotatie achtereen te draaien, wel met verlof.

  

Zondag. Geen bijzonderheden.

  

  Weekbrief 2014 - 468, kalenderweek 43.
  

Maandag, dinsdag en woensdag. Geen bijzonderheden.

  

Donderdag. Naar Breda naar de KMA of beter gezegd de NLDA. Lgen Richard Tieskens gaat
met FLO. Op zijn eigen verzoek wel de genietradities, maar als het kan kort. En dat kan, zelfs
ik. Een mooie receptie en waarbij maar weer eens blijkt dat iedereen ons genielied kan zingen.
Nou ja, bijna iedereen.

  

Vrijdag. Op naar Roermond. Daar vindt de jaarlijkse herdenking plaats voor alle gevallenen
tijdens vredesmissies. Georganiseerd door het Veteraneninstituut. De avond bestaat uit
verzamelen en eventueel deelnemen aan een maaltijd (broodjes), de herdenking, een
fakkeltocht en het leggen van bloemen bij het vredesmonument. Mooie avond.

  

Zaterdag. Geen bijzonderheden.
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Zondag. Sld-1 V. van 412 Pagncie vertrekt vanaf Schiphol naar Mali om een maatje af te
lossen. Gepland. Dus niets aan de hand. Wel een borrel en zingen.

  

  Weekbrief 2014 – 469, kalenderweek 44.
  

Maandag. Vergaderen met de Regimentsraad en de Regimentscontactraad. Deze keer meer in
het kader van elkaar informeren, zoals al eens gezegd: “Er gebeurd erg veel.”  Aan
het eind van de dag nog naar Schiphol voor een rotatie naar Burundi.

  

Dinsdag. De ochtend start met een redactievergadering van GENIST, ons regimentsblad dat
weer overvol staat met mooie artikelen, dankzij u allen.

  

Aan het eind van de dag reizen we naar Utrecht voor de jaarlijkse informatiemiddag aan
genisten die in Utrecht e.o. werken. De rc geeft de laatste genie-info, er wordt wat ge-netwerkt
en uiteindelijk doen we iets aan het saamhorigheidsgevoel binnen het regiment. Deze keer
werden ook de felbegeerde “Straatnamen” of beter gezegd de schouderemblemen uitgereikt.

  

Woensdag. Geen bijzonderheden.

  

Donderdag. Twee activiteiten waarvan ik er maar één kan bezoeken.

  

C-Ststcie, kap Robert de Bruijn van 101 Gnbat, draagt zijn functie over en heeft zijn vervolgstoel
bij GNW gevonden. Robert, bedankt en we zien elkaar sowieso ergens in genieland.

  

Waar ik wel naartoe ging was het FLO van lkol Jan Grolleman. Na ruim 36 jaar nam hij afscheid
van zijn actieve dienst. Om gelijk in dienst te treden bij een botenvereniging met oude botters.
Jan, succes. Uiteraard hebben we in Dronten, in strandpaviljoen De Oase, de genietradities
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uitgedragen met de kersverse marketentster Rica van 101 CBRN Verdcie. En alsof ze nooit
anders heeft gedaan, ging ze rond met ons brandewijnvaatje. Rica, bedankt.

  

Vrijdag. Naar Wezep, op bezoek bij 101 CBRN Verdcie. Maj Borst en zijn csm Marcel van
Dijken hebben een relatiedag/ouderdag georganiseerd. Bij de opening van de middag onder het
genot van een bakje snert, mocht ik de regimentstradities, samen met marketentster Carolien
van 103 Constrcie, uitdragen.

  

Zaterdag. Nog maar eens naar Schiphol. Sld-1 J.B. keert terug vanuit Mali. Die missie zit erop,
echter zijn volgende missie start gelijk op, namelijk vader worden. Al moesten we wel even
wachten, 3 ½ uur later geland. Maar de borrel heeft ons goed gesmaakt, net zo als de vijf
bakken wachtkoffie.

  

  Weekbrief 2014 - 470, kalenderweek 45.
  

De laatste en ik ben bij. Dat betekent dat ik dan ook hoop dat mijn weekendbelasting iets
minder wordt.

  

Maandag. Een normale maandag met een weekopening en de agenda’s bespreken. Tevens de
laatste dag van de inschrijvingen voor de regimentsdiners.

  

Dinsdag. De heer Berendsen van ‘Museum 40-45’ uit Dordrecht is bij ons op bezoek geweest
om wat plannen voor 2015 en 2016 te bespreken.

  

Woensdag. De Benjamin van de oon op bezoek en zijn taken en die van de VT-KMS Gn
besproken. Deze klas gaat ons ondersteunen bij het regimentsdiner oon.

  

Daarna naar Wezep. Sgt De Leeuw - met 4 x Afghanistan op zijn DT - krijgt zijn bronzen
medaille. Welverdiend en dan ben ik blij als ik daar deelgenoot bij kan zijn. Samen met Carolien
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Bar de tradities uitgedragen.

  

De mosselavond moest ik toch nog missen. Nederland is onbetrouwbaar op de snelweg. Toch
files dus.

  

Donderdag. In de ochtend overleg met alle genie-stafadjudanten. Elkaar informeren en
mogelijk de weg wijzen om zaken op de juiste manier aan de kaak te stellen.

  

’s Middags naar 101 CBRN Verdcie. Ook hier kregen twee regimentsleden - een genist en een
infanterist - hun bronzen medaille. Samen met Rica als marketentster de tradities voor beide
korporaals mogen uitdragen. Mannen, gefeliciteerd. De moeite waard om te vermelden is het
feit dat de opa van kpl-1 Hollander - zelf veteraan uit Nederlands Indië - de medaille bij zijn
kleinzoon mocht opspelden. Geweldig.

  

Vrijdag. Kap Pieter Bas van I. vertrekt voor een jaar naar het Midden Oosten voor de missie
UNTSO. Samen met zijn C-van FSE (KC) hem met borrel en genielied de vliegtuigtrap op
begeleid. Pieter, succes en tot later.

  

Zaterdag. De herdenking van alle overleden militairen door de Dienst Katholieke Geestelijke
Verzorging en het Nationaal Katholiek Thuisfront in de St-Odulphuskerk te Best. Een
thuiswedstrijd. Een indrukwekkende dienst waar toch wel weer wat regimentsleden op af waren
gekomen en waar familie van overleden regimentsleden aanwezig waren om hun overleden
relatie te herdenken.

  Volgende week.
    
    -  de regimentsdiners;  
    -  rotatie Burundi en  
    -  een grote klas SGB.  

  Met de Geniegroeten en hopelijk tot snel.
  

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen
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    “Sodeju”
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