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Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 38. 

Maandag. Verlof. 

Dinsdag. Eerst een bezoekje aan het CMH te Utrecht. Vervolgens door naar André Henskens en met hem 
doorgesproken wat en hoe we de genietradities zouden inpassen in de uitvaartceremonie van Marie-Louise 

Henskens. Het belooft een mooie, waardige ceremonie te worden. 

Woensdag. ’s Ochtends geen bijzonderheden. ’s Middag de uitvaart van Marie-Louise Henskens. Een druk 
bezochte uitvaart met vele collega’s van André en eigenlijk ook van Marie-Louise, die zich erg bij ons regiment 
betrokken voelde. Bij de uitvaart hebben we de afgesproken genietradities uitgedragen. De roos en ons 
Mineurslied. André en Manon, heel veel sterkte in de komende tijd. 

Donderdag. Via Vught door naar de school ‘De Oversteek’ in Nijmegen. Elk jaar op 20 september wordt bij het 
monument ‘De Oversteek’ de bevrijding van Nijmegen gevierd. De school heeft dit monument geadopteerd en 
organiseert tevens de herdenking. Diverse gasten zijn uitgenodigd; Amerikaanse veteranen, de Amerikaanse 
Militair Attaché, Nederlandse veteranen en een aantal re-enactors met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. ’s 
Middags komt de burgermeester van Nijmegen ook nog op de school om ook een krans te leggen. ’s Ochtends is 
er een uitleg aan de kinderen over de operatie ‘Market Garden’ en vervolgens mogen de kinderen vragen stellen 
aan de aanwezige gasten. Na een lunch worden er kransen gelegd. Uiteraard legt het regiment daar ook een 
krans, samen met de kinderen. 
Vervolgens snel door naar Vught. Willem Gerrits, adjudant der Genie, gaat met FLO en dat moet natuurlijk met 
genietradities. Ruimschoots op tijd kon ik aanvangen om Willem geniewaardig burger te laten worden. 
Regimentslid blijft hij voor eeuwig. 

Vrijdag. Zoals ik had gemeld, ons gezamenlijk cadeau voor Toine van Boxtel ingelost. Jullie kunnen het wel 
raden; een dagje op de golfbaan! 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 

 mogelijk een bezoek aan een paar eenheden in Duitsland; 

 er is weer een in-rotatie en 

 de regimentdiners moeten worden voorbereid. 



Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 375 vàn de RA, dóór de RA. 2012-09-30 00:00:00 

 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 39. 

Maandag. Een bijna ‘normale’ dag. De opening met de chef-staf en vervolgens richting Bad Bruckenau. 11 
Geniecompagnie Luchtmobiel is daar aan het oefenen. 11 Gncie LMB is een redelijk moeilijke club om te 
bezoeken want ze zijn zelden of nooit bij elkaar tijdens een oefening. Net voor Düsseldorf kreeg  ik een sms’je  
dat het een tevergeefs reis zou gaan worden. De club was alweer geheel uit elkaar en tevens aan het 
verplaatsen. En omdat ik slechts tot de volgende ochtend vroeg de tijd had, zou dit hem niet worden. Terug naar 
huis dus, jammer. 

Dinsdag. In de middag een in rotatie van een kleine 20-tal collega’s van 101 Gnbat. Veel genistengeluk op jullie 
missie! 

Woensdag. ’s Ochtend een bezoekje gebracht aan de Opleidings- en Trainingseenheid Sappeurs. Daar wat 
afspraken gemaakt over de regimentsdiners en voor de rest wat gesprekjes gehad op de school. 

 

Donderdag. Adj Willem Fleury gaat vandaag met FLO; een extra bijzonderheid was dat Willem ook nog zijn 
gouden medaille kreeg voor 36 jaar eerlijke trouwe en langdurige dienst. Die had hij eigenlijk al iets eerder 
moeten ontvangen, maar dat ging toen - een jaar geleden - niet door. Een ‘laatste’ appèl en een receptie met 
bbq; goed geregeld daar op de Opleidings- en Trainingseenheid Mineurs. Willem, het gaat je goed en tot ooit! In 
ieder geval tot volgend jaar als je de herinneringsspeld van het Regiment Genietroepen in ontvangst mag nemen. 

Vrijdag, zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 

 de evaluatie van de beëdiging in Cuijk; 

 een vergadering met de stichting Veteranen Regiment Genietroepen; 

 het 24-jarig jubileum van smi Bart Mager in Wezep 

 en een klas jonge onderofficieren is gereed met hun opleiding en hebben dus hun certificaatuitreiking. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 376 vàn de RA, dóór de RA. 2012-10-08 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 40. 

Maandag. Afgezien de de weekopening. geen bijzonderheden. 

Dinsdag. Een vergaderdag in Vught. Eerst een overleg om nog wat zaken ‘plat te slaan’ over de beide 
regimentsdiners, vervolgens een vergadering met de Vereniging (in het verleden Stichting) Veteranen Regiment 
Genietroepen. 

Woensdag. Een dagje Wezep. Eerst even langs de ba’s van 101 Gnbat en 11 Pagnbat en vervolgens door naar 
het appèl voor sm Bart Mager, die vandaag zijn zilveren medaille krijgt voor 24 jaar eerlijke en trouwe dienst. Het 



werd een binnenceremonie, want het beloofde bar slecht weer te worden. Tijdens de receptie hebben we op een 
verkorte wijze de genietradities uitgedragen met marketentster, rozen, de borrel en natuurlijk ons lijflied. Het 
geheel werd beëindigt met een geweldige bbq. Bart, bedankt! 

 

Donderdag. De evaluatie in Cuijk ging door ziekte niet door. Geen bijzonderheden dus. 

Vrijdag. Vandaag staat in het teken van de certificaatuitreiking van de geslaagden van VTO-KMS Gn klas 44. ’s 
Ochtends kwamen ze uit de oefening, moe en goed ‘bezig gehouden’, en meldden zij zich als klas bij hun 
klassecommandant, in front van ouders, familie vrienden en partners. Vervolgens mocht ik hen verwelkomen en 
hebben we met de kerels het Mineurslied en een borrel drinken ‘geoefend’.  Vervolgens hadden de geslaagden 
nog iets te doen en dus kregen de ouders een rondleiding in het museum en een static demo van een 
pantsergeniegroep. De middag stond in het teken van de certificaatuitreiking met receptie en daarbij hebben we 
het geheel opgeluisterd met onze tradities, samen met marketentster Jet. 
’s Avonds kwam een vliegtuig aan met regimentsleden, die hun missie in Afghanistan erop hadden zitten. 
Allemaal welkom terug en een goed  verlof. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 een bezoekje aan Joop van den Tillaard, onze eerste regimentsadjudant; 

 een financieel overleg en 

 een bezoek aan 111 Pagncie; ze hebben een feestje daar. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 377 vàn de RA, dóór de RA. 2012-10-13 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 41. 

Maandag. Na de normale weekopening op weg naar Wezep voor een bezoek aan Joop van den Tillaard, onze 
eerste ra. Zijn vrouw is ziek en samen met de ba van 101 Gnbat, Alfredo Leenderts, hebben we een bakkie bij 
hem gedaan. Joop, rustig aan en je weet je kunt me altijd bellen. 

Dinsdag. Geen bijzonderheden. 

Woensdag. Een bezoek aan het CMH; ook hier geen bijzonderheden. Ik moet gewoon wat kilo’s kwijt. 

 

Donderdag. Financieel overleg met de stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen, onze schatbewaarder. 
We hebben grofweg een plan voor het volgend jaar gemaakt. Ook  het regiment moet nu goed opletten wat er 
allemaal gebeurd op financieel gebied. 
Aan het eind van de dag naar Wezep. 111 Pagncie viert haar jubileum. Een gezellig feest met vele oude 
dienstmakkers die al weer een tijdje in de ‘burger’ werken of zijn verdwenen naar een andere eenheid. Erg 
gezellig. 

Vrijdag. Na een nachtrust op een achtpersoonskamer, even een bakkie bij 101 Gnbat en daarna door naar 
Breda om wat zaken af te handelen. En dan is het weekend. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 



 de zilveren medaille voor smi Dave Groen; 

 het RAKA-overleg (Regimentsadjudanten en Korpsadjudanten); 

 101 gaat inroteren naar Burundi via Brussel; 

 en veel voorbereidingen voor de uitreiking van de Herinneringsspeld Genie en natuurlijk de beide 

regimentsdiners die steeds meer dichterbij komen. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 378 vàn de RA, dóór de RA 2012-10-21 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 42. 

Een week in het kader van de beide regimentsdiners, de laatste betalingen en inschrijvingen verwerken. De 
aantallen vastleggen bij Paresto en kijken wie waar zou kunnen slapen. Volgende week is alles duidelijk. In ieder 
geval kan iedereen slapen, de vraag blijft echter: ‘Waar???’ 

Maandag en dinsdag. Regimentsdiners!!! En voor de rest geen bijzonderheden. 

Woensdag. RAKA overleg. In de komende tijd veel wisselingen binnen de regiments- en korpsadjudanten. Bij de 
meeste regimenten en korpsen zitten ze hooguit drie jaar op functie. Sommige vijf en een enkeling tot zijn FLO. 
Het meest schokkende wat besproken is dat de financiën niet rond zijn. De KL heeft een personeels- èn een 
betalingsprobleem. Als regiment moeten we lang wachten op onze centen. 
Vandaag ontvang ik ook het bericht dat Tiny van den Tillaard is overleden. De oudere garde weet dat Joop van 
den Tillaard de eerste regimentsadjudant van ons regiment was. Hij heeft vele zaken weggezet, maar Tiny ook. 
Op mijn ‘gestraftenbankje’ ligt een kussentje van het regiment, dat door Tiny is gemaakt. Voorheen was ze ook 
lid van de ‘genietsters’ een vrouwenclubje die zelfs een eigen versie van ons Mineurslied hadden. Joop, heel veel 

genistengeluk bij het verwerken van dit grote verlies, natuurlijk ook voor de gehele familie. 

 

Donderdag. Regimentsdiners!!! Maar ook een zilveren medaille voor 24 jaar eerlijke trouwe en langdurige 
dienst. Sm David Groen was de gelukkige. In het bijzijn van vrienden, familie en collega’s kreeg hij de medaille 
uitgereikt door kol Van Cooten in zijn rol als C-OTCGenie. Later stond hij in de eregalerij, maar nu als 
regimentscommandant. Jet was wederom de marketentster. 

Vrijdag. ’s Morgens vroeg op pad naar Brussel. De Burundi-gangers gaan vertrekken. Uit diverse eenheden van 
101 Gnbat is een tijdelijke constructie-eenheid samengesteld. Ze blijven twee maanden in Burundi, begin januari 
worden ze afgelost door de volgende samengestelde eenheid van 101 Gnbat.  
Het vertrek ging niet geheel vlekkeloos. Het eerste detachement was ruimschoots op tijd, maar het tweede 
detachement stond vast op de snelweg na een ongeluk. Dus moesten we twee keer zingen en twee keer 
borrelen. 
De rest van de dag voorbereiding van de komende week. 

Zaterdag. Naar Hattemerbroek voor de uitvaart van Tiny van den Tillaard. Vervolgens door naar Zwolle waar de 
crematieceremonie plaats vond. Joop, nogmaals gecondoleerd en natuurlijk ook de rest van je familie. 

Zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 Regimentsraad en Regiments-Contactraad met aansluitend uitreiking van de herinneringsspeld Regiment 
Genietroepen; 

 geen FLO maar wel een dienstverlating na vele jaren Genie; sm Colijn verlaat de dienst; 

 PTG wordt gewisseld, er roteert een nieuwe club in (11 Pagnbat); 

 het Regimentsdiner Onderofficieren; 

 het Regimentsdiner Officieren 

 en de Genie-informatiedag. 



Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 379 vàn de RA, dóór de RA. 2012-10-29 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 43. 

Maandag. De normale weekopening en dan rap door naar de Regimentsraad(RR) en 
Regimentscontactraad(RCR). In de RR hebben we verschillende zaken zoals de financiën van het regiment 
afgetimmerd. In de RCR is het meer informatiedeling met alle stichtingen en verenigingen van het regiment. 
Daarna op naar de uitreiking van de Herinneringsspeld Genie. Zo’n 25 dienstverlaters hebben de felbegeerde 
speld gekregen. Daarnaast is de speld met onderschrift “Legpenninghouder” voor het eerst verstrekt. Tevens 
konden alle legpenninghouders hun speld omruilen voor de nieuwe. De avond werd ingeluid door de persoonlijke 

verhalen van de dienstverlaters en eindigde met een gezamenlijk maaltijd. Rond 20.00 uur was het afgelopen. 
Een mooie avond. 
Om nog maar eens te vermelden. Als het regiment niet weet dat u de dienst heeft verlaten, dan krijgt u niet 
zomaar een uitnodiging “Uitreiking Herinneringsspeld Genie” op de mat. Of ik moet worden getipt door een 
collega van u die van uw FLO op de hoogte is of u neemt zelf contact op met het regiment. Eenieder waarvan het 
FLO bekend is, wordt uitgenodigd. Dus als u geen uitnodiging heeft ontvangen in het jaar ná uw FLO-datum, dan 
kunt u er wel vanuit gaan dat echt niemand uw FLO in de gaten heeft gehad. 

Dinsdag. 03:45 uur. Op naar Eindhoven want er vertrekken een drietal collega’s naar hun missiegebied. Een 
vroege borrel dus, maar wel met ons lied. Mannen, het ga jullie goed. Vervolgens door naar Vught en daar de 
mail verstuurd naar de onderofficieren en officieren op uitzending met de mededeling dat wij aan het eind van de 
week een feestje hebben, de “Regimentsdiners”. En ze hebben gereageerd, al waren sommigen wat laat in de 
week. Toch weer een BGO met genietradities. En vervolgens weer terug naar het vliegveld. Nog twee man op 
missie. Ook voor jullie het lied met de borrel. Het gaat jullie goed en allemaal tot bij de bloempot. 

 

Woensdag. De bijna laatste voorbereidingen voor de beide diners. Nog een legpenning oppoetsen en de 
oorkonde in orde maken. En natuurlijk de laatste aanmelders getracht te verwerken. En dat is gelukt. 

Donderdag. Vandaag nog een tussendoortje erbij gekregen. Er werden namelijk door de fabriek twee 
genietanks, genaamd ‘Kodiak’, overgedragen aan  de Defensie Materieel Organisatie. Maar omdat de twee 
‘Kodiaks’ bestemd zijn voor Opleiden en Training, werd de overdracht uitgevoerd op het OTCGenie. Tevens nam 
de gen. Engelhard afscheid van zijn actieve carrière; hij ging met FLO. En ook daar werd wat aandacht aan 
geschonken. Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door het FKG. Op de paradelocatie heb ik de genietradities 
uitgedragen voor beide gelegenheden. In de middag komen de eerste onderofficieren al binnen. Ze moeten een 
kamertje hebben en natuurlijk wil men deelnemen aan de grote jaarlijkse reünie van de onderofficieren der 
Genie. Na wat opstartproblemen met de legering kon alles toch beginnen zoals gedacht. Een geweldige avond 

met 250 collega’s, die begon in het KEK en eindigde in de KRATER. Allemaal hartelijk dank voor deze mooie 
regimentsavond. Voor de foto's, klik hier! 

Vrijdag. De Genie-informatiedag. En de avond van de officieren voorbereid. Helaas kon ik niet alle onderdelen 
van de Genie-informatiedag volgen, maar er zaten zeker interessante onderdelen bij. De ‘Kodiak’, PTG missie, 
Serious Gaming, het nieuwe opleiden en trainen, etc. De informatiedag eindigde met een borrel die werd 
aangeboden door de VOG (Vereniging Officieren der Genie). Vervolgens startte het Regimentsdiner Officieren 
Genie in de bar van het KEK-gebouw. Ook hier een geweldige avond beleeft, maar nu als gast. En dan zit je toch 
iets meer relaxed. Na de koffie vond ik het voldoende deze week. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 

 een dagje Vught, troep ruimen en de laatste stand van zaken administratief verwerken; 

 een bezoek aan 11 Gncie LMB (AASLT) in België; 

 vakantie voor de RA. Tot later. 

http://www.pbase.com/regiment/20121025


Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 380 vàn de RA, dóór de RA 2012-11-18 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 44 en 45. 

Maandag. Een normale maandag geen bijzonderheden, behalve dan de restanten opruimen en de laatste 
administratieve zaken wegwerken van de beide diners. De avonden waren weer geslaagd, we kunnen terugkijken 
op twee waardige regimentsdiners. 

Dinsdag. ’s Morgens vroeg op weg naar België, in de buurt van Namen. 11 Gncie LMB werkt daar een 
fysiek/mentale oefening af. Daarnaast is er tijd ingeruimd om gezamenlijk - van soldaat tot de majoor - eens te 
brainstormen hoe bepaalde zaken verlopen binnen de cie. De sfeer zat er goed in. En ik kan wel zeggen dat ze 
fysiek aardig aan de bak gingen. Voor een foto impressie kunt u kijken op de Facebook-pagina van het regiment. 
Aan het eind van de dag weer terug naar Vught. De auto inleveren en dan op voor een paar dagen vakantie. 

Woensdag t/m zondag en de volgende week. Verlof 

Week 46 

Maandag. Verlof. 

 

Dinsdag. Terug van vakantie; de batterijen zijn weer opgeladen dus we kunnen er weer tegenaan.  
’s Avonds de dienstauto maar weer opgehaald en mijn spullen ingepakt voor weer  een reis naar België. Nu met 
alle onderofficieren van 101 Gnbat. 

 

Woensdag. Eerst naar Oosterhout om de ba op te pikken. Vervolgens reizen we door naar Ieper  om daar met 
alle onderofficieren van het bataljon de Battle Field Tour (BFT) Ieper te draaien. De eerste wereldoorlog is het 
toneel wat zaken bespreekbaar moet maken. De woensdag staat in het teken van het bezoek aan het Flanders 
Fields Museum en andere historische gebouwen in Ieper.  Natuurlijk is er tijd ingeruimd voor een drankje om 
eens op een andere manier met elkaar in contact te komen, ideeën  uit te wisselen, etc. Om 20.00 uur werd er 
een krans gelegd door de bataljonscommandant, samen met de jongste onderofficier van het bataljon, bij de 
Menenpoort te Ieper. Vervolgens een gezamenlijk diner met daarbij de inleidende presentaties door 
onderofficieren van het bataljon en natuurlijk nog wat historisch wetenswaardigheden van de bc. Daarna was er 
wat tijd - voor degene die dat wilden - voor zichzelf of voor elkaar 

Donderdag. De dag van de daadwerkelijke BFT. In de ochtend een drietal bespreekpunten aangedaan. Op ieder 
punt werd er een presentatie gehouden en daar kon dan weer op gereageerd worden. Opvallend dat er een 
aantal jongere collega’s waren die zich uitermate goed in de materie hadden ingelezen. Gaande weg waren ze tot 
de conclusie gekomen dat WO 1 toch wel een brute oorlog is geweest, met vele tactische maar ook ethische 
bespreekpunten. Niet overal kwam de discussie even snel op gang, maar dat werd dan later wel weer opgepakt. 
Na de lunch nog twee punten en vervolgens door naar Nederland om daar gezamenlijk met een diner af te 
sluiten. Aansluitend kon iedereen huiswaarts gaan. Ik bedankt 101 Gnbat voor hun gastvrijheid en voor de dingen 
die ik mocht doen. 

Vrijdag. Eindelijk weer eens de e-mail geopend en weggewerkt. De rest van de dag stond in het teken van het 
flo van adj Ed Steiger. Na 38 jaar neemt Ed afscheid van de actieve dienst. Zijn flo werd ingeluid door onze rc. Ed 
was namelijk de laatste maanden zwevend. De hele ceremonie heeft plaatsgevonden in het Huis van het 
Regiment Genietroepen. Met de traditionele Genietradities is de receptie afgesloten. En Ed, je weet het, je kunt 

wel met flo gaan, maar regimentslid ben je voor altijd. 

Ondertussen heeft de smi Willem Karrenbeld mijn taken op vliegveld Eindhoven waargenomen. Goed om te zien 
dat als een collega zich even meld bij het grondpersoneel van de vliegbasis met de mededeling dat hij komt in de 



plaats van de RA, hij van harte welkom is om op dezelfde plaats onze mannen en vrouwen te kunnen begroeten 
met onze genieborrel. Willem heeft dat met verve gedaan. TK 6 welkom thuis en geniet van jullie verdiende 
verlof. 

Zaterdag. Naar Eindhoven,het Ceremonieel tenue (CT) passen. Ja, het is echt waar. Na jaren wachten zijn de 
eerste 10 pakken zo goed als gereed. Ergens in december worden ze uitgeleverd. 

Zondag. Verlof. 

Volgende week: 

 Veel papierwerk; 

 De zilveren medailles van aoo Peter Martens en smi Rene Tiesma. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 381 vàn de RA, dóór de RA. 2012-11-25 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 47 

Maandag. Een normale maandag, met weekopening en de agenda’s overlegd. Het enige wat iets anders is dan 
normaal, is dat ik mijn inenting voor het werkbezoek aan Burundi moest gaan halen. 

Dinsdag. Drie man van 101 Gnbat (GNW en 102 Constrcie) vertrekken voor uit het uitvoeren van een 
constructieopdracht naar Kunduz. Een opdracht voor de KLU. Het tijdstip van 04.00 uur is erg vroeg voor een 
genieborrel, maar ja het is nu eenmaal de traditie, samen met ons lied natuurlijk. 

Woensdag. Behalve de bestelling voor de rozen voor donderdag, geen bijzonderheden. 

 

Donderdag. De regimentsdiners intern geëvalueerd, natuurlijk zijn er dingen ter verbetering maar wat mij 
betreft waren het twee prima avonden.  
’s Middags tijdens het bijzonder appèl t.b.v. de zilveren medaille-uitreiking van de aooi Peter Martens, een deel 
van de onze tradities uitgedragen. Ikzelf moest namelijk ook nog naar Wezep. Aooi Toon Sprangers heeft het bij 
de receptie verder afgemaakt. Ikzelf was, zoals gezegd door naar Wezep. Smi René Tiesma kreeg ook zijn 
medaille voor 24 jaar eerlijke en trouwe dienst. Ik was nog net op tijd om voor hem de genietradities uit te 
dragen, op het echte einde van zijn receptie. Bij de maaltijd kon ik nog wat kletsen met René en zijn genodigden, 
maar ook nu moest ik bijtijds weg. 41 Pagnbat was namelijk op oefening in Zuid- Nederland. Te voet en met een 

grote diversiteit aan opdrachten. We hebben het allemaal kunnen volgen op Facebook. Dus ook daar nog heel 
even langs voor een bezoekje aan het bataljon. Hedel was de locatie waar ze brugslag hadden gepleegd, ‘hoge 
bouwplaats’. Ja, het bestaat nog steeds en ja het is meer dan goed gelukt om daar een prima brug te bouwen. 

Vrijdag. Roostervrij. 

Zaterdag. Er zou een rotatie terugkomen uit Kunduz, PTG. Echter, zoals we hebben kunnen lezen in de 
krant was er een defect aan het vliegtuig. Uitstel naar 28-11-2012, zoals ik nu heb begrepen. 

Zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 

 spullen inpakken; 

 nog een bezoekje aan Wezep; 

 controle van het vaandel en alle andere vaandelwachtattributen en dan 

 op naar Burundi, de mannen en vrouwen van 101 Gnbat bezoeken. 

http://afghanistan-nederland-kunduz-nieuws.blogspot.nl/
http://afghanistan-nederland-kunduz-nieuws.blogspot.nl/


Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 382 vàn de RA, dóór de RA. 2012-12-03 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 48 

Maandag. De week geopend op het bureau van de kol. Normaal, geen bijzonderheden. 

Dinsdag. Mijn spullen gepakt voor het werkbezoek aan de mannen en vrouwen van 101 Gnbat te Burundi. We 
gaan maar een paar dagen, maar dat is niet te zien aan mijn ingepakte tas(-sen). 

Woensdag. Om 07.00 uur aanwezig op vliegveld Eindhoven; de laatste rotatie van de PTG komt terug. Negen 
genisten van 111 Pagncie hebben hun missie erop zitten. We moesten alleen nog even wachten. De piloot 
besloot in verband met de mist om niet in Eindhoven te landen maar in Rotterdam. Vandaar zouden ze met de 
bus naar Eindhoven worden gebracht. Ook in Rotterdam ging het niet vlekkeloos, de transportband van de 
koffers was defect. Uiteindelijk konden we de kerels om 11.30 uur verwelkomen, met onze genieborrel natuurlijk. 
Vervolgens door naar Best, de laatste spullen pakken, de auto in Vught afgeven en op naar Burundi. Door de 
transportgroep via Drunen - aalmoezenier Vincentie ging ook mee - naar Schiphol. ’s  Avonds om 20.40 uur 
vliegen we. 

 

Donderdag. Via Nairobi (Kenia) en Kigali (Rwanda) landen we tenslotte de volgende ochtend rond 10.00 uur op 
vliegveld Bujumbura te Burundi. We worden opgewacht door maj Jos van ’t Erve en smi Jochem van de Harst. 
Nadat we onze tassen en de visa hebben geregeld, gaan we richting het hotel waar de mannen en vrouwen van 
101 Gnbat zijn gelegerd. Een ritje van ongeveer 15 à 20 minuten. Onderweg, langs het meer Tanganyika, 
kwamen we gelijk oog in oog te staan met een vijftal nijlpaarden. Gelukkig bleven ze in het water en wij 
natuurlijk op het land. 
In het hotel zijn we door middel van een lezing en een presentatie op de hoogte gebracht van de stand van 
zaken en het programma. Nadat we onze spullen op de kamers hebben gebracht, kunnen we mee met een korte 
tour door de stad. Na de tour komen de mannen en vrouwen terug van hun werklocatie en kunnen we met ze 
spreken. Uiteindelijk wordt het die avond niet echt laat, want de volgende ochtend is het vroeg op om mee te 
kunnen naar de werklocaties. 

Vrijdag. Het bed uit om 05.30 uur, ontbijt en in een te kleine bus mee naar de werklocatie. Een trip van 
ongeveer een uur, over min of meer goed begane wegen - het is maar wat je had verwacht. Uiteindelijk komen 
we op de locatie aan waar ze aan het werk zijn. Eerst worden we rondgeleid door de opc van het peloton. 
Vervolgens een bakkie in hun schaftkeet en daarna kunnen we zelfstandig over de locaties uitzwerven. Nu 
kunnen we weer met de mannen en vrouwen kletsen over hun werk en hun ervaringen in het  land. Alle 
werkzaamheden zijn op een kazerne. Sanitair, een keuken, opslagruimtes en een schietbaan worden aangepakt. 
Het peloton heeft diverse lokale werknemers in dienst, waaronder een aantal  Burundese genisten. De lunch 
hebben we gezamenlijk in de schaftkeet genuttigd. Na de middag zijn we via een andere route en met andere 
auto’s terugverplaatst naar het hotel. Onderweg hebben we nog een werklocatie  bekeken. Een weeshuis, waar 
kleine, maar zeer waardevolle en dankbare opdrachtjes zijn uitgevoerd. Daarna door naar het hotel, waar om 
18.00 uur de warme gezamenlijke maaltijd op ons wacht. Om 19.30 uur wordt iedereen verwacht op het terras 
van het hotel. Daar worden de Sinterklaasletters uitgedeeld en kan ik de mannen en vrouwen bedanken, namens 
het regiment, voor hun uitstekend werk. Natuurlijk zijn we geëindigd met onze - in thermoskannen meegenomen 
- brandewijn en hebben we het Mineurslied de Afrikaanse nacht ingezongen. Aansluitend is het tijd voor een 
biertje. 

Zaterdag. Vandaag kunnen we iets later op, om 07.00 uur ontbijt. Vervolgens staat de ochtend in het kader van 
weer inpakken, geld wisselen, hotel afrekenen en nog een bezoekje aan de plaatselijke markt (op zijn Afrikaans). 
Uiteindelijk is om 14.00 uur bij de lunch iedereen weer bij elkaar - de ochtend wordt er gewoon gewerkt en 
onderhoud gepleegd. Daar worden de laatste gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over de terugkomst 

ergens rond 20 december. Om 15.30 uur zitten we alweer in de auto’s om terug te keren naar het vliegveld. Om 
18.20 uur vliegen we terug naar Nederland. 



Zondag. Om 06.15 uur landen we op Schiphol. En na een gezamenlijk, alternatief ontbijtje gaat ieder zijns 
weegs. Samen met de aalmoezenier ga ik met de trein via Den Bosch naar Best, de rest met de auto naar Wezep 
en Wageningen. 
Het zit erop. Een geweldige reis. Als regiment kunnen we meer dan trots zijn op onze mannen en vrouwen. Goed 

werk, goede mentaliteit, geen enkel slecht woord gehoord. Mannen en vrouwen, bedankt en tot later 
Voor een foto impressie kunt u kijken op mijn facebook pagina, Regimentsadjudant Regiment Genietroepen. 

 
Volgende week: 

 maandag rv; 

 Sinterklaasappèl in Vught; 

 aooi Ruud van Dalen krijgt zijn gouden medaille voor 36 jaar; 

 een vergadering met de veteranenvereniging van ons regiment. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 383 vàn de RA, dóór de RA. 2012-12-13 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 49 

Maandag. Roostervrij. 
 
Dinsdag. Terug in Vught na het werkbezoek aan de mannen en vrouwen van 101 Gnbat in Burundi. De rc 
hiervan op de hoogte gebracht, met als belangrijkste bericht  “dat we als regiment geweldige regimentsleden 

hebben, professioneel, vakkundig, ervaren en vooral prettig. Mensen waarop je kunt vertrouwen.” 
Daarnaast beide tassen weer uitgepakt en de kast weer ingeruimd. 

 

Woensdag. Gisteravond laat kwam het bericht binnen dat  sgt-1 Harm van Os was overleden. U heeft het 
kunnen lezen op onze regimentssite. 
Daarnaast wat voorwerk verricht voor de komende weken. Er gaan toch weer een aantal leden met FLO in de 
laatste week van 2012 en de eerste week van januari; dus beter te vroeg dan te laat met de voorbereidingen. 

Donderdag. Het meest in het oog springend was de uitreiking van de gouden medaille aan aoo Ruud van Dalen 
van de OTE Sappeurs. De ceremonie en receptie  vonden plaats rond en in het Huis van het Regiment 
Genietroepen. Uiteraard hebben we de receptie afgesloten met de genietradities. Ruud, nogmaals gefeliciteerd. 

Vrijdag. De ochtend besteed aan bureauwerk. De middag heb ik sneeuwvrij genomen. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

De komende week. 

 maandag in Vught met ’s avonds de eindejaar bijeenkomst van het Geniemuseum; 

 dinsdag de uitvaart van sgt-1 Harm van Os en ’s avonds nog net het einde meepikken van het 
eindejaarsdiner van de seniorenclub Vught en omgeving; 

 bezoek aan 11 Pagnbat te Havelte bij de oefening “Wie van de 18”; 

 inrotatie van drie collega’s die net voor de feestdagen thuis zijn; 

 dan gaat aoo Jan Lutjens donderdag met FLO en daar gaan we aandacht aan schenken; 

 VTO-KMS 45 is klaar met de opleiding en krijgt vrijdag het felbegeerde certificaat. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

http://www.facebook.com/regimentsadjudant.regimentgenietroepen?ref=tn_tnmn#!/regimentsadjudant.regimentgenietroepen
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Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 50 

Maandag. Een normale weekopening met agenda-afstemming en bespreking van de komende bijzonderheden 
van de week. En die zijn er dan ook wel, deze week. 
Vervolgens het een en ander afgesproken hoe en wat we aan regimentstradities gaan uitdragen bij de uitvaart 
van sgt-1 Harm van Os. Het is in ieder geval duidelijk dat de familie er prijs op stelt. Tevens natuurlijk de RAKA 
van de dinsdag afgezegd. Uiteraard kan en ga ik daar niet meer naar toe. 
Aan het eind van de dag beginnen alle vrijwilligers van het Geniemuseum binnen te stromen, al of niet vergezeld 
van partner. De avond werd geopend door Hans Sonnemans en vervolgens werd het jaar kort geëvalueerd door 
de vz van onze historische verzameling, gen b.d. Van de Broek. Ook dit jaar namen weer een aantal vrijwilligers 
afscheid, maar er werden er ook een aantal nieuwe verwelkomd. Dit hebben we (Hans en ik) met een (zeldzaam) 
‘een-tweetje’ gevierd met een eregalerij, een gezamenlijke borrel en natuurlijk met het zingen van het 
Mineurslied. Daarna stond het ‘stamppotten buffet’ gereed. De avond werd opgeluisterd door muziek van collega 
Nico Weijns en zijn zanggroep. Een geweldige avond. 

 

Dinsdag. Op weg naar Doetinchem, naar de uitvaart van sgt-1 Harm van Os. Een mooie, gedenkwaardige en 
geniewaardige uitvaart. Vele familieleden, dorpsgenoten, vrienden van de voetbal- en de vriendenclub en 
regimentsleden waren aanwezig. Aan het eind van de koffietafel hebben we als regiment onze tradities, 
regimentsroos, regimentsdrankje en ons Mineurslied, uitgedragen in het bijzijn van de familie en vrienden van 
Harm en Kirsten. Allemaal erg indrukwekkend. We wensen zijn familie, vrienden en vooral Kirsten alle sterkte en 
‘genistengeluk’ toe in deze moeilijke tijd. 
Daarna terug naar Vught, toch nog proberen aanwezig te zijn bij de eindejaarsbijeenkomst van de seniorenclub 
regio Vught. Helaas reed ik in een erg lange file op de A-2, die was ontstaan door een ongeval met twee 
vrachtwagens. Te laat dus. 

Woensdag. Weer vroeg in de auto, want ik ga 11 Pagnbat bezoeken. In Havelte wordt deze week de oefening 
‘Wie van de 18’ gehouden. Voor diegenen die denken aan de oefening ‘Wie van de 5’ of ‘Wie van de 6’, deze 
oefening is op groepsniveau en staat in het teken van op een verantwoorde manier ‘Beter worden’. Per 40 uur 
komen vier pantsergeniegroepen langs, om een aantal opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten worden 
afgestemd op het niveau van de groep en gelijk na uitvoering kort geëvalueerd. De bedoeling voor de toekomst is 
dat alle groepen uit de gevechtsondersteuning bij een georganiseerde ‘Wie van de 18’ kunnen aanklikken, of je 
nu van 11 Pagnbat, 11 Gncie LMB of 41 Pagnbat bent, dat maakt niet uit. 
 
Donderdag. In de ochtend een inspectie van ons vaandel en de vaandelwachtattributen. Conform verwachting 
moet ons vaandel worden gerepareerd en tot verbazing van de inspecteur lopen we nog steeds niet met de juiste 
leren vaandelwachtuitmonstering. Werk aan de winkel dus. 
’s Middag met Jettie, als marketentster, op weg naar Vliegbasis Volkel. Aoo Jan Lutjens denkt met flo te moeten 
gaan zonder het Regiment Genietroepen hiervan in kennis te stellen. Gelukkig heeft/had hij een commandant die 
wist dat wij als regiment aandacht schenken aan flo-ers. Dus daar de tradities uitgedragen en tot mijn grote 
verbazing zong bijna iedereen het Mineurslied mee. Jan, het ga je goed en zoals we hebben afgesproken tot bij 
de volgende wapendag of bij de seniorenclub van Jo Hugens. 
Van Volkel via Helvoirt naar vliegveld Eindhoven. TaakTeam(TT) LOC’s keert terug van missie. Met hen kwam de 
briggen Van Griensven terug van een werkbezoek. Kon hij mooi gelijk meedoen met de genietraditie bij de 
‘Bloempot’. 

Vrijdag. De dag van VTO-KMS Gn 45. Ze zijn klaar met hun opleiding. ’s Ochtends komen ze terug van hun 
laatste en behoorlijk pittige eindoefening. Ze melden zich bij het Geniemuseum bij hun klassecommandant, dit in 
het bijzijn van ouders en partners van de geslaagden. Nadat ik ze heb mogen verwelkomen, heb ik de 
felbegeerde genie-emblemen uitgereikt en hebben we gezamenlijk het Mineurslied gezongen en natuurlijk 
hebben we iedereen ook een genieborrel laten nuttigen. Later op de middag heb ik samen met Jettie alle 
genietradities uitgedragen. Inclusief de overdracht van de hamer van de Benjamin.  
Mannen, gefeliciteerd en veel ‘genistengeluk’, maar ook erg veel plezier in jullie nieuwe taak als 
groepscommandant. 

Het zit erop. Een lange week met vele hoogtepunten maar helaas ook een triest dieptepunt. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 



Komende week: 

 (nog) geen bijzonderheden, tenzij de vele kerstactiviteiten bijzonder genoemd mogen worden. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 
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Maandag. De week geopend op het bureau van de kol. Normaal, geen bijzonderheden. 

Dinsdag. Ik zit krap in de brandewijn, nèt wel of nèt niet genoeg. Gelukkig hebben we eindelijk geld van 
Defensie ontvangen dus ik zou wat kunnen gaan kopen. Echter, GEEN brandewijn bij de MAKRO; dus het kopen 
nog maar even uitgesteld. Ik heb nog wat speelruimte met mijn noodvoorraadje thuis. 
Tussen de middag een kerstlunch met de staf van het OTCGenie. Een lekkere lunch en zo zie ik de collega’s van 
de staf ook nog eens een keer. Gelijk na de lunch een overleg met de vz en vice-vz van de huidige Vereniging 
Veteranen Regiment Genietroepen (VRG). Hun penningmeester was er ook bij, dus kon ik gelijk nog even de 
financiën van de VRG doorspreken. 
Aan het eind van de dag samen met de rc en zijn echtgenote naar het kerstdiner van de Wapenbroeders. 
Traditiegetrouw wordt dit diner in Vught gehouden en wij worden dan uitgenodigd. Na het voorgerecht heeft de 
kol zijn woordje gedaan en ik heb dit afgesloten met het trakteren van onze borrel en natuurlijk het hebben we 
gezamenlijk het Mineurlied gezongen. Volgend jaar hoef ik bij de Wapenbroeders geen IK Mineurslied meer uit te 
delen, het ging best goed. Nu alleen het borreltje nog leren laten staan tot het eind van het Mineurslied. 

 

Woensdag. Het laatste overleg met de ba’s van de Genie. Een ‘rondje langs de velden’ gemaakt en de 
bijzonderheden besproken. Ik gok dat het we het nog behoorlijk druk krijgen in de nabije toekomst. De lunch 
genoten in het PMT, waar ook de vergadering was. Daarna nog wat kleine zaken en daarna was het op. Een 
korte dag dus. 

Donderdag. Eerst naar Hedel, de Burundi-gangers van 101 Gnbat komen terug via Brussel en Amsterdam. Het 
clubje uit Amsterdam was er al, maar op de rest moesten we nog even wachten. Ook diverse relaties waren naar 
de Pontonnierschool gekomen om hun zoon, man, vriend, of wat dan ook op te komen halen. Een gedeelte zou 
doorreizen naar Wezep en daar worden opgehaald. Na diverse welkomstwoorden hebben we deze keer 
gezamenlijk een borrel gedronken, nadat we natuurlijk hadden gezongen. Mannen en vrouwen van 101 Gnbat, 
jullie hebben fantastisch werk afgeleverd in Burundi. Ik denk dat het regiment trots op jullie mag zijn. Welkom 
thuis en ook jullie prettige dagen toegewenst. 

Daarna snel naar Vught, aooi Geert Hendriks krijgt zijn medaille voor 36 jaar trouwe en eerlijke dienst. Een lunch, 
gevolgd door de uitreiking van de medaille door de kol, nu als C-OTCGenie. Daarna natuurlijk de tradities - samen 
met Jettie - en nu met een persoonlijk tintje. Ik ken Geert namelijk uit zijn andere diensttijd en ik kan wel zeggen 
dat we daar wel wat bijzondere avonturen hebben beleefd. Geert, nogmaals gefeliciteerd.  
Om 15.00 uur moesten we bij de Pionier en Pontonnierschool zijn. De schooladj, aooi Harm Verhoeven, neemt 
afscheid want hij gaat nu werken bij de staf. Aooi Tinus van Wensveen neemt het stokje letterlijk en figuurlijk 
over. Ook hier een receptie met een persoonlijk tintje, Harm is namelijk een klasgenoot van mij gedurende de 
ABOO. Ook hier dus weer wat mooi verhalen. 
Snel naar Best om daar mijn beste kerstkleren aan te doen en vervolgens met Marian door naar Kaatsheuvel om - 
samen met de kol en zijn ondercommandanten en alle partners - te genieten van een lekker en zeker gezellig 
kerstdiner. 



Vrijdag. De bedoeling was troep opruimen. Ik moet zeggen dat het gedeeltelijk is 
gelukt. Ik kan in ieder geval zo opstarten in 2013. In de middag naar huis om Marian weer op te pikken. Ditmaal 
voor de Kerkviering te velde door Aalmoezenier Jeffrey Vincentie. De viering was te Vught op het terrein van ons 
Monument. Erwtensoep, roggebrood met spek en mosterd en een broodje knakworst was de maaltijd. Vele 
vrijwilligers hebben meegeholpen aan deze, wel zeer bijzondere, kerstviering en ik denk dat het een bijzonder 
groot succes was. Zeker gezien alle vrijwilligers die samen met het Logistieke peloton aardig wat uurtjes erin 
hebben gestoken, maar ook gezien de ruim 300 “deelnemers” van de militaire populatie locatie Vught en alle 
vrijwilligers uit de regio. Daarnaast was iedereen die kwam gewoon welkom, zoals het hoort bij het regiment en 
zeker zoals het past bij Jeffrey. Dus Jeffrey, hartelijk dank…! 

Zaterdag. Nog even met wat vrijwilligers opgeruimd, alle losse spullen zijn weg, de meeste tenten afgebroken, 
gamellen gespoeld. Voor het Logistieke peloton is er nog aardig wat opruimwerk over in het nieuwe jaar. 

Zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 

 een bezoekje aan het responseteam. 24/7 zijn ze paraat om hun taak uit te voeren als ze gevraagd 
worden. Even langs tijdens de feestdagen; 

 op 29 december 2012 nog een uitrotatie van een collega; 

 op 5 januari, sluiting van het Legermuseum te Delft en 

 op 7 januari inrotatie van een ploeg genisten t.b.v. de missie Turkije. 

Het jaar zit erop. Wederom een erg druk jaar en voor niet iedereen een erg leuk einde van het jaar. Voldoende 
collega’s hebben net voor de kerst een brief thuis gekregen, dat ze geen functie meer hebben op het OTCGenie. 
Ik hoop werkelijk dat het iedereen lukt om alsnog een baan te vinden. En als het ergens anders is dan zie ik jullie 
mogelijk daar wel weer. 
De eerstvolgende weekbrief volgt in week 2 van januari 2013. 
Let tevens nog even op de Facebook-site. Ook daar staat een en ander vermeld. 

Prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2013!!! 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 
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Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 2 (nr. 1-2013) 

Als eerste – ja, ik weet dat het erg laat is - wens ik iedereen al het goeds wat men zich maar wensen kan. We 
gaan een belangrijk jaar tegemoet voor Defensie. En met name natuurlijk op het OTCGenie gaan een aantal 
arbeidsplaatsen verdwijnen, merendeel burgerbanen, maar ook dat is natuurlijk erg vervelend. Je zult maar net 
zien dat jouw baan verdwijnt. Ik wens hen dan ook veel wijsheid toe. De afgelopen periode stond natuurlijk nog 
in het teken van verlof. Toch is het zo dat er wel activiteiten hebben plaatsgevonden. Zo heeft ba 101 Gnbat op 
29 december het regiment vertegenwoordigd toen een collega terugkwam van zijn missie. Op de Eerste Kerstdag 
ben ik bij het responceteam (een 24/7 parate eenheid van het OTCGenie) langs geweest. En 5 januari was ik 
samen met de rc en met Hans Sonnemans en onze partners aanwezig bij de sluiting van het Legermuseum. 
Mocht u dit jaar een bezoekje hebben willen afleggen, helaas, ergens in 2014 wordt het nieuwe Legermuseum 
geopend in Soesterberg. Geduld dus. 

We gaan weer beginnen met een nieuwe reeks weekbrieven. Dit is dus de eerste van 2013. 



Maandag. De eerste commandogroepbespreking; agenda’s vergeleken en afgestemd. En natuurlijk overal 
handjes schudden. Na de middag omkleden in sporttenue en gereedmaken voor de jaarlijkse Nieuwjaarscross, 
gevolgd door een receptie (met oliebol en een drankje). Tijdens de receptie gaf de kol, nu in de rol van C-
OTCGenie zijn zienswijze voor het komende jaar. Niet allemaal goed nieuws maar dat het een druk jaar wordt 

moge duidelijk zijn. 

Dinsdag. Eerst ’s morgens vroeg naar vliegbasis Eindhoven. De ‘Turkijeclub’ gaat vertrekken en natuurlijk zit 
daar weer een genist bij. Sm van de Berg gaat een inventarisatie maken van de energievoorziening daar ter 
plaatse en wie weet rolt daar weer wat werk voor ons uit voort. Vervolgens door naar Vught. Redactievergadering 
van de ‘Genist’. Het is weer tijd voor artikelen. Een fikse vergadering, maar het plan ligt vast en we zullen samen 
ervoor zorgen dat we weer een goed gevulde, goed leesbare en interessante ‘Genist’ 2013-01 krijgen. 

Woensdag. Via Den Bosch (bloed prikken), naar Cuijk voor de evaluatie van de beëdiging van verleden jaar. Een 
goed gesprek en we hebben samen met de gemeente besloten om dit jaar weer een beëdiging in Cuijk uit te 
voeren. Het was ons, maar belangrijker, de burgemeester en zijn team erg goed bevallen. 

Op naar Soesterberg, collega korpsadjudant (ka) René van Leeuwen stopt als ka en gaat werken in Munster. Een 
functiewisseling dus. Met een buitengewoon appèl, vaandel van de Mil. Administratie en een receptie. Anders 

zoals wij het doen, maar zeker niet minder. Ook zei hebben een lekkere borrel. 

Donderdag. Wat werk in Vught, maar het belangrijkste voor mij was de uitreiking van de medaille voor 36 jaar 
eerlijke en trouwe dienst aan onze collega Ton van Oudheusden die vervolgens gelijk met FLO is gegaan. 150 
man in het museum. Een mooie receptie en natuurlijk - voor iemand die rond de 17 jaar als ‘admeur’ bij ons 
regiment werkt - de tradities met alles erop en eraan. Niet verwacht trouwens dat een ‘admeur’ niet tot 6 kan 
tellen. Alles bij elkaar stonden er iets teveel man in de eregalerij. Ton kan er op rekenen dat hij volgend jaar ook 
wordt uitgenodigd bij de uitreiking van de Herinneringsspeld Regiment Genietroepen (12 jaar of langer bij het 
regiment gewerkt). Ton, het ga je goed en we zien elkaar snel in het Geniemuseum als vrijwilliger. 

Vrijdag. Vandaag staat in het teken van de commando-overdracht van Commandant 11 Pagnbat. Lkol Ernst 
Dobbenberg geeft zijn functie over aan lkol Ard Goedhart. Een mooi appèl met van beiden een indrukwekkende 
toespraak. Daarna was er een druk bezochte receptie. Gepland tot 16.00 uur, maar om 17.30 uur waren er nog 
steeds gasten. Natuurlijk de receptie opgeluisterd met de genietradities, korte uitvoering. Ernst, het ga je goed. 
En hopelijk tot snel (3 mei op de golfbaan, samen met alle ander geniegolfers). 

Zaterdag. Het nieuwjaarsconcert, incl. de receptie van het Fanfarekorps der Genie. Daar werden de nieuwe 
trommels getoond die met wat hulp van het regiment zijn aangeschaft. Een heel mooi miniconcert met uiteraard 
aan het eind de eregalerij voor wat feestvarkens. En met de eregalerij had ik gelijk de gelegenheid om drie 
herinneringsspeldjes ‘Regiment Genietroepen’ met onderschrift, uit te reiken aan drie legpenninghouders, te 
wetenonze ‘oud’ en tevens ‘eerste’ ra, Joop van den Tillaard, genmaj b.d. Koos de Vos en de nieuwbakken 
erevoorzitter van het FKG, kol b.d. Bert van der Veen. Na het concert werden we getrakteerd op snert, met 
roggebrood belegd met katenspek. Zoals het hoort. Gezellig. 

Volgende week: 

 maandag - inrotatie vóórdet Burundi; 

 dinsdag - bezoekje Utrecht en een kraamvisite; 

 woensdag - Bezoek Spoorwegmuseum in het kader van het Regimentsrelatieconcert, gezamenlijk met 
het Spoorwegmuseum te Utrecht; 

 donderdag - naar Munster. Twee collega’s hebben en of gaan de dienst verlaten (John Gierveld en Frank 
Coolen) en dat laten we niet helemaal zomaar gebeuren en 

 vrijdag - inrotatie van de hoofdmacht van de Burundi-gangers. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 387 vàn de RA, dóór de RA. 2013-01-21 00:00:00 

 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 3 (nr. 2-2013) 



Maandag. De week geopend, wat gewerkt in Vught en daarna naar Amsterdam. Om 20.40 uur vertrekt het 
vliegtuig met daarin het voordetachement van de nieuwe ‘Burundigangers’. Dus zingen en een borrel in de 
vertrekhal van vliegveld Schiphol. Toch altijd mooi als ja dan zoveel bekijks krijgt. Mannen, doe je werk en vrijdag 
zal ik de rest jullie kant op uitzingen en uitdrinken. Vervolgens in de sneeuwbuien terug naar Best, zonder 

noemenswaardige problemen. 

Dinsdag. Geen bijzonderheden en dat was maar goed ook, want Den Bosch uitkomen was bijna niet te doen in 
verband met de sneeuw. 

 

Woensdag. Eerst naar Vught en vervolgens door naar Utrecht voor een bespreking met personeel van het 
Spoorwegmuseum. Onderwerpen waren de opening van een tentoonstelling die waarschijnlijk gaat heten ‘Sporen 
naar de vrede’. Het plan is dat het FKG deze opening gaat ondersteunen. Tevens hebben we het eventueel daar 
te houden relatieconcert Regiment Genietroepen besproken. Dit zou dan ergens in augustus moeten gaan 
plaatsvinden. Nog even langs het CMH en daarna weer terug naar Vught. 

Donderdag. Eerst werken in Vught en daarna op naar Munster. Collega’s Frank Coolen en John Gierveld hebben 
beiden als adjudant de dienst verlaten. Frank gaat een studie volgen om podoloog te worden in Duitsland. John 
zit in de autohandel. Beiden hebben gebruik gemaakt van het Sociaal Beleidskader (SBK). Het gaat beiden goed 
en hebben er veel zijn in. Het afscheid was door Frank georganiseerd, zoals hij het wilde. In de - voor ingewijden 
- de blokhut met buiten een barbecue. Natuurlijk hebben we daar gezamenlijk de genietradities, naar Frank zijn 
wensen, uitgevoerd. Na een uitstekende, maar korte overnachting weer terug naar Vught. 

Vrijdag. Via Best naar Schiphol. Daar zou ’s avonds de Burundiclub (hoofdmacht) vertrekken. Door de files en 
het weer waren ze iets later dan gepland, maar samen met de ba van 101Gnbat hebben we de vrouwen en 
mannen van 101 Gnbat uitgezongen en uitgedronken. Aansluitend een klein verrassingsverjaardagsfeestje te 
Amsterdam. Marian, mijn vrouw, was namelijk jarig. Daarna terug naar Best. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 maandag - opstart Wapendag 2013 (23-05-2013) en een inrotatie naar Turkije; 

 dinsdag - vergadering Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen (VRG); 

 woensdag - een oud leerling van mij komt langs om zaken te bespreken over het Spoorwegmuseum; 

 donderdag - een 24- en 12-jarig jubileum, beiden in Vught. Kijken of dit lukken wil; 

 vrijdag - vooralsnog geen bijzondere activiteiten. 

Adj Frans Schiltman, 
Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

 

Weekbrief nr. 388 vàn de RA, dóór de RA. 2013-01-30 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 4 (nr. 3-2013) 

Maandag. Niet naar Vught maar eerst naar vliegbasis Eindhoven, inrotatie van vijf regimentsleden naar Turkije. 
Voor de komende maanden zullen ze daar hun geniewerk uitvoeren voor het NLD detachement. Natuurlijk met 
alle aanwezige regimentsleden (incl. bgen Van Griensven) gezongen en op de goede afloop een genieborrel 
gedronken. Daarna door naar Vught en de weekopening gemist.  
’s Middags de aftrap van de Wapendag Regimentgenietroepen 2013 gehad. Op naar 265 jaar Regiment 
Genietroepen. 

Dinsdag. De eerste vergadering bijgewoond van de - vanaf nu - Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen, 
afgekort de VRG. 



 

2013 Wordt ook voor de vereniging een belangrijk jaar. Veteranenzorg nog beter stroomlijnen, het Inloophuis 
moet gestalten krijgen en we zullen iets moeten met een algemene ledenvergadering. 
Voorafgaand aan de vergadering kwam adj b.d. Ed Steiger een donatie (verkregen met zijn FLO-receptie) afstaan 
aan de VRG. Een heel mooi gebaar. Gelijk daarna kregen we nog een enveloppe toegeschoven - door 
tussenkomst van adj Toon Sprangers - waarin nog een bedrag zat wat men had overgehouden van de reünie PRT 
van 41 Pagnbat. 

Woensdag. Geen bijzonderheden. 

Donderdag. In de middag twee medailles. Eerst naar Hedel, 24 jaar eerlijke en trouwe dienst voor sm 
Schuurmans, de “Ziekenpa” van 105 Brugcie. Een mooie toespraak van de bc, lkol Ed Caelen, gebaseerd op de 
tekst van het onderofficierslied. Daarna een receptie met de genietradities. Helaas mocht ik niet het 
regimentsboeket overhandigen aan zijn vriendin. Leek mij wel een leuke klus, even naar de Nederlandse Antillen. 
Daarna snel naar Vught, de PPS. Daar kreeg sgt-1 Jeroen Berendsen zijn medaille voor 12 jaar trouwe dienst. 
Hier wilde ik graag bij zijn. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat dit zijn laatste medaille voor trouwe dienst is die 
hij gaat krijgen. Door een ongeval in Afghanistan  - zijn Bushmaster reed op een ied - is zijn enkel dusdanig 
beschadigd dat hij dienstongeschikt is geraakt. Jeroen studeert nu en ik heb er alle vertrouwen in dat het hem 
goed zal afgaan. 

Vrijdag. Geen bijzonderheden. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 

 maandag: nog even niets noemenswaardig; 

 dinsdag: voorlichting regimentsdatabase; 

 woensdag: overleg relatieconcert en dienstverlating van sgt-1 Carlo Berends; 

 donderdag: niets noemenswaardig; 

 vrijdag: herdenking van de Watersnoodramp in 1953. 

Hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

“Sodeju” 

 

Weekbrief nr. 389 vàn de RA, dóór de RA. 2013-02-03 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 5 (nr. 4-2013) 

Maandag. Een rustig begin van de week. Een normale opening. En een overleg met de c-VTO-KMA Gn. De 
cadetten moeten nog aanmeren. Dat is door wat verschuivingen bij de VTO-KMS Gn in het gedrang gekomen. We 
hebben afgesproken dat we het in ieder geval nog ergens op een locatie gaan inhalen. Maar  daar leest u dan 
meer van. 

Dinsdag. Samen met Angelique en Frank Wilsens voorlichting gegeven aan vertegenwoordigers van 101 Gnbat 
en 41 Pagnbat. We hebben samenwerking nodig om de database op orde te krijgen en te houden. Als u nog niet 

ingeschreven staat - en dat weet u als u het blad “Genist” niet thuis ontvangt - dan moet u zich z.s.m. nog even 
inschrijven via deze website. 



Woensdag. Overleg met kol b.d. De Vries, de vz van het FKG, over het relatieconcert in augustus van dit jaar. In 
de middag naar Eindhoven, sm Van de Berg zou om 14.30 uur landen. Echter, toen ter hoogte van Best reed, 
werd ik gebeld dat de landing was uitgesteld tot 16.00 uur. Uiteindelijk heeft kap Smits van 101 Gnbat de 
honneurs van het regiment waargenomen. 

 

Ik kon daardoor aanwezig zijn bij de uitdiensttreding van sgt-1 Carlo Berendsen. Jaren geleden heeft hij een 
ongeval op de hindernisbaan gehad. Hierdoor liep hij een ernstige blessure aan zijn voet op, die nooit goed wilde 
herstellen. Erg jammer, gelukkig heeft Carlo al een andere baan en zijn opgedane kennis en ervaring komen hem 
nu goed van pas. De PPS had een mooi ‘laatste’ bijzonder appèl voor hem georganiseerd.  Zoals we komen gaan 
we weer; met een militair appèl. Aansluitend een receptie, samen met collega’s en familie. En daar hebben we 
hem met regimentstradities huiswaarts laten gaan. 

Donderdag. De Heildronk op Hare Majesteit de Koningin. Een zeer goed bezochte heildronk. 

Vrijdag. Samen met de rc, c-101 Gnbat en de ba van 101 Gnbat de herdenking van 60 jaar Watersnoodramp te 
Raamsdonkveer bezocht. Uiteraard was de VOPET aanwezig, maar nog meer bijzonder vond ik, dat drie oud-
pontonniers - de heren Been, Van Pelt en Kocken - daar ook bij aanwezig waren. Deze mannen van ons regiment 
hebben 60 jaar geleden hulp geboden aan de plaatselijke bevolking van Raamsdonkveer en overige delen van 
West-Brabant. Een mooie toespraak van de burgermeester, die ons regiment prees voor het kordate optreden 
toentertijd, een buitenoptreden met kinderen van negen scholen in een ‘gevecht met water’ en een samenzijn in 
een plaatselijk lokaliteit waar ook een foto-expositie plaatsvond. Ook de luchtmacht luisterde het geheel op met 
een helikopteroptreden. 

De logistieke eenheid van het OTCGenie heeft er voor zorg gedragen dat iedereen droog kon toekijken. Mijn pak 
moet naar de stomerij, want zandzakken vullen in DT gaat minder briljant. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 maandag - overleg Wapendag 2013 (265 jaar Regiment Genietroepen); 

 dinsdag - geen actie; 

 woensdag - bronzen medaille voor sgt-1 Van Iersel (misschien kan ik daar naar toe); 

 donderdag - medaille-uitreiking van personeel wat in de afgelopen maanden uitgezonden is geweest. Dit 
alles vindt plaats in de IJsselhallen te Zwolle; 

 vrijdag - overleg met de ba’s, csm Gncie LMB, OTC-adj en voor een deel met de rc. 

Hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

“Sodeju” 

Weekbrief nr. 390 vàn de RA, dóór de RA. 2013-02-10 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 6 (nr. 5-2013) 

Maandag. De normale weekopening. Weinig bijzonderheden. Later op de dag de tweede vergadering m.b.t. de 
Wapendag 2013. Het loopt. Iedereen weet weer wat hij moet doen en we kunnen nu vol aan de slag. 

Dinsdag. Wat gesprekken verdeeld over de dag en de regimentsorders voor de wapendag gecheckt. 

Woensdag. In de ochtend een gesprek gehad met het bestuur van de VOPET. Per slot van rekening hebben we 
gedurende een kalender jaar een aantal keer VOPET/Regimentshappeningen en die hebben we nu gestroomlijnd. 



Iedereen weet weer wat we van elkaar kunnen verwachten. 
‘s Avonds op pad naar vliegbasis Eindhoven. Sm Collaert, die op uitzending is namens GNW - dus het regiment -, 
komt terug. Om 23.00 uur zou hij aankomen. Echter, omdat het zo’n klein clubje was dat terugkwam, ging alles 
veel sneller dan gepland. 21.30 uur stonden ze op het vliegveld. Gelukkig heeft een collega van GNW hem 

opgepikt en thuis afgezet. 

 

Donderdag. Naar Zwolle, de IJsselhallen. De regimentsleden die de afgelopen maanden op uitzending zijn 
geweest, krijgen hun verdiende medaille of een cijfertje voor de zoveelste keer. Een bijzondere ceremonie. 
Marinetradities (toch ook mooi), gen Tom Middendorp (CDS) die de eerste medailles uitreikt, bgen Hans van 
Griensven (C-OCL) die een detachement, waar toevallig ook weer genisten inzaten, de medaille mocht uitreiken 
en onze regimentscommandant, kol Gerrit van Cooten, die de medailles uitreikte aan het genietaakteam. En dan 
tenslotte ook nog eens met bijna 50 genisten, nadat de medailles zijn opgespeld, het Mineurslied gezongen en de 
borrel gedronken. Hoezo, trots op de genie! 

Vrijdag. De gehele dag in een vergadering met de ba’s, csm Gncie LMB en de OTC-adj. Wat een dag. Dit 
moeten we vaker doen!!!! 

Zaterdag. Geen bijzonderheden. 

Zondag. Even naar Schiphol. Sm Mario Bauer moet voor een aantal weken het uitzendgebied in. Door wat 
bijzonderheden kon een project niet afgemaakt worden. Dat gaat hij nu fiksen. Gelukkig was kap Xander 
Groenendijk ook van de partij. Stonden we in ieder geval niet met z’n tweeën te zingen, want met z’n drieën 
klinkt het een stuk beter in vertrekhal 2. En een bekijks dat we hadden ……. Gelukkig was de borrel ijskoud want 
die had al een tijdje in de auto gelegen. Mario doe je genieding en de groeten van het regiment. 

Volgende week. 

 maandag - carnaval; 

 dinsdag - carnaval; 

 woensdag – bijkomen van …; 

 donderdag - medaille-uitreiking aan sgt-1 Marcel Brilman en 

 vrijdag - geen bijzonderheden. 

Hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

“Sodeju” 

Weekbrief nr. 391 vàn de RA, dóór de RA. 2013-02-17 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 7 (nr. 5-2013) 

Maandag, dinsdag en woensdag. Carnaval. 

Donderdag. Een dagje Vught. In de ochtend wat werk op het bureau en ’s middags naar de Sappeursschool. 
Sgt-1 Marcel Brilman krijgt vandaag zijn medaille voor 12 jaar eerlijke en trouwe dienst uitgereikt. Lkol Ruud Wols 
reikte, in het bijzijn van collega’s, familie en vrienden van Marcel, de medaille uit. Bijzonder was dat toen Marcel 
in dienst kwam en werkzaam was bij 102 Constrcie, ik zijn csm was. Twee oude collega’s van 102 waren ook 
aanwezig. Een gezellige receptie waarbij we de tradities hebben uitgedragen, samen met marketentster Jet. 

Vrijdag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 



 maandag - werkzaamheden t.b.v. de Wapendag; 

 dinsdag - RAKA-overleg; 

 woensdag - een dagje Vught; 

 donderdag - heel vroeg een alternatief aanmeren van de VTO-KMA genie, het FLO van adj Vico Flos van 

101 Gnbat, drie medailles bij 101 CBRN Verdcie en de uitdiensttreding van sgt-1 Ed van de Ploeg en 

 vrijdag -  schietdag bij de CRSV “De Mineur” te Roosendaal. 

Hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

“Sodeju” 

Weekbrief nr. 392 vàn de RA, dóór de RA. 2013-02-23 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 8 (nr. 6-2013) 

Maandag. We beginnen de week zoals normaal, agendaoverleg en de bijzonderheden van deze week. En die zijn 
er wel wat. Verderop in de week wordt het duidelijk. Daarnaast weer eens een separaatje met de RC. We hebben 
in de komende weken weer wat op het programma staan en dat moeten we goed afstemmen. 
De dag sluiten we af met de tweewekelijkse vergadering “Wapendag 2013”. Alle spelers zijn bekend en de 
opdrachten kunnen worden verspreid. 

Dinsdag. Vroeg naar Soesterberg, in bijzonder de Dumoulainkazerne. Het RAKA (Regiments- en 
Korpsadjudanten ) heeft weer overleg. Omdat het de eerste keer is dat we dit jaar bijeen zijn worden natuurlijk 
de financiën besproken; gelukkig verandert er niets dit jaar. Daarnaast worden we op de hoogte gebracht van de 
mogelijke ceremonie die moet gaan plaatsvinden op 30 april aanstaande, de inhuldiging van de Koning Willem 
Alexander. Als alles wat meer en duidelijker is, zal ik jullie een en ander hierover vertellen. In de middag kregen 
we de kans om eens te kijken in de keuken van de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EODD). Er volgt een 
korte en krachtige uitleg van aooi Piet Soeters, stafadjudant van de EODD. Daarna zijn we de toonzalen van de 
school wezen bezichtigen. 

 

Woensdag. Een dagje administratie in Vught en de dag van morgen voorbereiden. 

Donderdag. ’s Morgens, maar nu wel heel vroeg (01.00 uur) op pad naar de VTO-KMA Gn. Klas 2013 is bezig 
met haar eindoefening en deze vindt plaats in zo’n beetje geheel Zuid-Nederland. Ik zou ze treffen bij de 
Noorderplas bij Tilburg. De bedoeling is dat de klas daar gaat aanmeren bij het regiment. Door omstandigheden 
is dat nog niet gebeurd. Bovendien zijn we bezig het aanmeren in een wat nieuwer jasje te gieten. De klas kwam 
wat later dan gepland aan, want je zal altijd zien dat als er een strakke tijd wordt gepland, dan slaat Murphy’s 
Law toe. Een defecte 4-tonner YAP en in deze tijden moet je dus eerst terug naar de kazerne, een andere YAP op 
de kop zien te tikken en vervolgens weer terug naar de gewenste locatie. 

We dachten rond 02.00 uur aan te vangen met aanmeren maar dat werd alweer een kleine 1,5 uur later. Na het 
ontvangen van de opdracht ging de klas aan de slag; een vlot bouwen dat, gezien de temperaturen die nacht (-6 
grdn), echt wel goed moest zijn. Niemand mocht te water raken. Na een half uur ging het vlot het water in en 
toen kwam de klas tot de ontdekking dat klunen met een vlot niet gemakkelijk is. Na wat aanpassingen in de 
opdracht zijn de kerels alsnog aangemeerd en hebben we met zijn de cadetten en de gasten in de Tilburgse 
nacht het Mineurslied gezongen en ons brandewijntje gedronken. 
Na een douche en een goed ontbijt via Vught door naar Wezep. Adjudant Vico Flos gaat de dienst verlaten, maar 
dat doet hij iets vroeger dan gepland. Hij maakt gebruik van het SBK en gaat op deze manier zo’n drie jaar 
eerder de dienst uit dan gepland. Hij maakt plaats voor een jongere collega die mogelijk met ontslag zou moeten. 

De ceremonie was geheel aangepast aan de tijdsdruk die ik nog steeds had. Na het openingswoord op het 
bataljonsappèl van 101 Gnbat kreeg ik van de bc, lkol Ed Calen, het woord om op het appèl de aangepaste 
genietraditie voor Vico  uit te dragen. De roos, peddel, eregalerij en ons lied zijn natuurlijk aan bod gekomen. 
Vico, het ga je goed en misschien zien we elkaar weer eens. 



Door naar 101 CBRN verdcie. Drie jonge gasten – ‘n kpl-1en twee sgtn-1 - ontvingen hun bronzen medaille voor 
twaalf jaar eerlijke en trouwe dienst. Laten we maar zeggen dat in deze “36” jaar behoorlijk wat (uitzend-) 
ervaring zit en dat ik het de moeite waard vond om daar aanwezig te moeten zijn. Echter, alweer een aparte 
ceremonie. De gehele cie zat in de ciesbar te wachten. Eerst de tradities en daarna appel; ik had nog steeds 

haast.  Familie en vrienden uit Zuid-Limburg en Katwijk waren speciaal naar Wezep gekomen, dus de tradities 
waren zeer gewenst. Echter, nu de gehele procedure en gelukkig weer eens met marketentster Desiré van 101 
CBRN Verdcie. Na de derde keer deze dag het Mineurslied te hebben gezongen en de borrel maar een keer te 
hebben overgeslagen door naar Vught. Sgt-1 Ed van de Ploeg gaat de dienst verlaten, vrijwillig. Hij heeft zijn ding 
gedaan en kiest nu voor vrouw en kinderen en een andere job. Collega’s van de genie en van het Satkincollege, 
waar hij de laatste jaren heeft gewerkt als instructeur Veiligheid en Vakmanschap, waren aanwezig. Ed is 
afgemeerd en ook hier hebben we natuurlijk, samen met marketentster Jeth, de tradities uitgedragen. Ed, het ga 
je goed. Je hebt het meer dan verdiend. Tot op de wapendag van ons regiment. 

Vrijdag. ’s Morgens een bezoekje aan de Sappeursschool, want de VTO-KMA Gn is nu bijna klaar met de 
eindoefening en traditiegetrouw wordt deze afgesloten op de hindernisbaan. Aan het eind van de hindernisbaan 
staan de toekomstig commandanten klaar om hun pelotonscommandanten (bijna) te begroeten. Na het 
Mineurslied zat het erop voor de mannen. 

Op naar Roosendaal, de CRSV De Mineur heeft haar jaarlijkse schietdag voor alle cadetten van de NLDA 

(voorheen de KMA) en hun introducés. Daarnaast waren er veel collega officieren aanwezig om daar aanwezig te 
zijn. Ook Jeth onze marketentster heeft nog wat geschoten met de verschillende wapens. Uiteindelijk hebben we 
de dag afgesloten met de genietradities voor de cadetten en hun introducés. Sommige aanwezigen  moesten iets 
of wat geduld hebben; de lange versie dus. 
Naar huis, een volle maar mooie week, op naar de volgende. 

Volgende week. 

 maandag - niet aanwezig, maar de RC vertrekt naar Burundi; 

 dinsdag - bezoek Oirschot en Hedel; 

 woensdag - ba adj Ger Thijssen gaat zijn fie overdragen aan adj Ben Laarhuis; 

 donderdag - Willem Karrenbeld krijgt zijn medaille en kap Ben Vlake verlaat de dienst; 

 vrijdag - certificaatuitreiking en beëdiging van de VTO-KMA Gn. 

Hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

“Sodeju” 

 


