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Op 15 mei 2012 bestaat het Regiment Genietroepen 264 jaar. Dit feit gaan we uiteraard weer met zijn allen 
vieren, zowel actief dienenden als niet-actief dienenden zullen van de partij zijn, een viering voor alle genisten! 
Het evenement vindt plaatst op 24 mei 2012. 

De dag begint om omstreeks 09.00 uur met een kopje koffie. Daarna volgt een regimentsappel met 
dodenherdenking gevolgd door de veteranendag en een genie-informatiemarkt. In de middag vindt er een 
sportdag plaats voor de actief dienende genisten. Na de warme maaltijd start in en rond de grote tent de 
feestavond die tot 23.30 uur duurt. 

 

Waarom eigenlijk een veteranencontactdag? Omdat genisten, natuurlijk altijd, maar zéker vandaag de dag, 
samen véél meemaken. Het meeste herinneren we ons als mooie momenten, maar soms ook als gruwelijke 
momenten. Die gezamenlijke herinneringen scheppen een héle goede band en het is fijn om die band ook na de 
actieve dienst in stand te houden. Dat daar behoefte aan is, is te merken aan de vele aanvragen die de genie-
eenheden krijgen voor het verlenen van faciliteiten aan clubs en verenigingen van oud-genisten. Om structureel 
aan die aanvragen te voldoen, organiseren we jaarlijks de veteranencontactdag. Op die dag zijn dus allen die ooit 
bij de genie hebben gediend welkom! Door de veteranendag te combineren met de jaarlijks te vieren 
regimentsverjaardag bieden we tevens de mogelijkheid dat actieve en post-actieve genisten elkaar jaarlijks 
ontmoeten. 

 



De viering vindt, net als de voorgaande jaren, plaats op de plek waar de zetel van het Regiment Genietroepen is 
gevestigd: de Van Brederodekazerne te Vught. 

24 mei kunt u dus alvast in uw agenda zetten! We gaan u zoveel als mogelijk informeren over de voortgang van 
het project. Dit gaat gebeuren via deze website en via de diverse bekende vakbladen. 

 


