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Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 7-2014. 

Maandag. Na de weekopening een bezoekje aan de achterblijvers van105 Gncie WB in Hedel. Natuurlijk de 
bijzonderheden van het werkbezoek aan Burundi doorgesproken met de csm. ’s Middags op pad naar Weert. Ik 
ben door het KMS-peloton, dat onder leiding staat van adj Tonio van Rhee, uitgenodigd om deel te nemen aan de 
zogenaamde ‘Instructiemaaltijd’. Een gezellig avond met een diner - met uitleg -, waarbij ik tevens kennis heb 
gemaakt met de genisten in opleiding op de KMS. 

Dinsdag. Een dagje Vught zonder bijzonderheden. 

Woensdag. De FLO-ceremonie van kap Ruud Bakker doorgesproken. Hij gaat binnenkort met  FLO en omdat hij 
al heel wat jaren buiten de genie werkt, is even bijpraten over hoe en wat we als regiment doen bij het FLO wel 
noodzakelijk. 
’s Middag het 36-jarig jubileum van aooi Alexander Keulemans, c-sportgroep Vught. Een korte ceremonie met 
daaraan een receptie met de c en adj van het dienstvak Lo/S en de sportinstructeurs van het bureau Vught. En 
omdat aooi Keulemans de baas van de sportgroep Vught is en ook in Wezep bij de sportgroep heeft gediend, heb 
ik daar, samen met marketentster Jolieze, de regimentstradities uitgedragen. En alle sportinstructeurs konden 
ons regimentslied meezingen. Geweldig!! 

 

Donderdag. De ochtend in Vught gewerkt en ’s middags de c-overdracht van 412 Pagncie in Oirschot 
bijgewoond. Ontvangst in de bataljonsbar op de kazerne, vervolgens te velde (het overbekende Koffiebosje op 
het oefenterrein Oirschot) en vervolgens weer terug naar de kazerne. Maj Koster heeft het commando 
overgedragen aan maj Hoogerbrugge. Kjel, bedankt en Leon, veel succes met deze mooie compagnie. 

Vrijdag. Ook dit is weer een bijzondere dag. Aooi Theo Wijnen ontvangt zijn gouden medaille voor 36 jaar en sm 
Jan Willem Pen de zilveren medaille voor 24 jaar eerlijke en trouwe dienst. Beiden staan op de betaallijst van 41 
Pagnbat dus de bc - lkol Gert-Jan Kooij - was de commandant die de medailles uitreikte; de gouden medaille 
samen met de rc. Twee medailles met twee verschillende toespraken, waarvan één wel zeer emotioneel, omdat 
Marina Pen door ziekte afwezig was. Uiteraard hebben we wel op geniewaardige wijze de tradities uitgedragen 
met alles erop en eraan. En zelfs met een dubbele eregalerij. Jeth heeft het geheel als marketentster 
ondersteund. 

Volgende week. 

 uitrotatie van de Burundi-club; 

 aanmeren van de VTO-KMA Gn; 



 bezoek schietdag van de CRSV te Roosendaal. 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

 


