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                  Alles wordt geregistreerd… 
 
Woensdag 25 september 
 
Nummer 15          Redactie: kap Krijgsman,  sm van der Meijde,  sgt1 Van Raaij. Redactie adres: Europaplein 1a, Bunardzik Fyrom 
                                          Fotografie: adj Meeuwisse, Free-lance journalist: kpl H.Mooibroek 

 
Bardienst 
 
Afgelopen woens-
dag werd de bar-
dienst gedraaid 
door vrijwilligers. 
Dit waren maj 
Teulings, kap 
Remmers en owi  
Vroedsteijn. Zij 
deden deze dienst 
voor een goed doel, nl. het zwakzinnigeninstituut 
"Demir Kapija". In dit tehuis worden 250 zwak-

zinnigen, 
zowel 
kinderen als 
volwassenen, 
zo goed 
mogelijk 
verzorgd. Er 
is echter een 
gebrek aan 
alles: kleren, 
schoenen, 

luiers, eten, drinken, speelgoed en medicijnen. 
Alles wat wij over hebben is daar welkom. Ook is 
er op het appel van HQ en de NSE een collecte 
gehouden voor dit doel. Er is € 400 opgebracht. 
Een mooi bedrag voor dit geweldige doel. 
 
Actie voor … 
 
Om de actie die hierboven beschreven staat te 
vergroten is het volgende plan opgesteld. 
Bij de sgt Massaro (postbeambte van dit kamp) 
zijn lege doosjes te verkrijgen. Het is de 
bedoeling dat deze doosjes naar huis gestuurd 
worden. Dit kan zijn naar u partner, ouders, 
bekenden enz. U relatie zou hier dan spullen die 
hierboven benoemd staan en die thuis over zijn, in 
kunnen doen en het pakketje terug naar u sturen. 
Al deze pakketjes kunnen dan op een bepaald 
moment aangeboden worden aan het tehuis. 

Steun dit gebaar met zijn allen zodat het tehuis 
maximaal gesteund wordt.  
 
Kreet van de week 
 
Rusny frudden grudden frudenry  
Verjaardagen     
 
Vorige week is sgt Althuizen niet meegenomen in 
de verjaardagslijst. Hij kwam bij ons binnen een 
dag voordat hij jarig was. Dus met terugwerkende 
kracht. 
 
12 september -- sgt   Althuizen 
 
2 personen op de 28 september 
sld2 Boetzel en adj   Meeuwisse (50 jaar) 
 
Allen van harte gefeliciteerd 
 
Herinneringsboek 
 
We zijn bezig met copy te verzamelen voor het 
herinneringsboek. Hieronder de volledige eerste 
druk van de POD-groep. 
 
Depointofdebarcationgroepbestaatuit2personenen
eenautoeneentelefoon. 
 
We zijn als redactie heel blij met dit stukje 
onvervalste inbreng.     
  
Tevredenheidsbetuigingen 
 
Afgelopen week hebben de volgende personen 
een tevredenheidsbetuiging mogen ontvangen: 
Kpl1 Barkarbessy, Sgt Peters, Kpl Bouman,  
Sld1 Van Polen en Sld1 Bos. 
En 2 van onze Germaanse collega's, nl.: 
Ober feldwebel Groß Zϋndel en stabs unteroffizier 
Lϋdtke. 
 
Wist u dat 
 

 

 

 



- in het vliegtuig waar ……………………. mee terug 
kwam een vrouw met een klein kind zat 

- zij een krant in cyrillisch schrift las 
- hij nieuwsgierig was of dit kind de borst kreeg 
- de vrouw zei(!) dat dat inderdaad zo was 
- de kapitein snel zijn muziek ging beluisteren 
- de HID tegenwoordig een bijbaantje heeft 
- het hem bijna duur is komen te staan 
- hij tuinstoelen test voor een Macedonische 

tuincentrum 
- hij ervaren heeft dat er soms ondeugdelijke 

exemplaren tussen zitten 
- we nu weten waarom de patat zo duur is 
- hij wordt gebakken door een MAJOOR ( zie 

bardienst) 
- er een vlag is gegijzeld op Kamp Fox 
- de eigenaar, J. v. W. te L., daar niet blij mee is 
- de daders hun eisen al ingediend hebben 
- er een agressieve kast is op dit kampement 
- deze gesignaleerd is in tent 50 
- hij het voornamelijk heeft gemunt op voeten 
- sm V. Schepen het eerste slachtoffer is  
- we ook een agressieve werklust hebben 
- deze hapte maar de kpl Lubbers 
- we er weer een "digibeet" bij de NSE bij hebben 
- hij een cassette voor de printer wilde vervangen 
- hij daarna geen letters meer op het papier kreeg  
- je ook eerst het beschermingslintje voor de toner 

moet vervangen 
- hij zich beter met sportzaken kan bemoeien 
- we af en toe veel water overlast hebben 
- dit niet alleen van het regenwater is 

dit ook door de watergroep veroorzaakt kan 
worden. 

- de kpl Mooibroek de veroorzaker is  
- wij blij zijn met onze kachels 
- de brandstof bijgehouden dient te worden van deze 

kachels 
- wij bang zijn dat door de bezuinigingen dit bedrag 

van het loon afgehouden gaat worden. 
- volgens de krant 1 op de 3 mannen een 

onderbroek draagt van de HEMA 
- dat deze onderbroeken ,meestal door de partner 

gekocht wordt 
- dat  dit, in ieder geval bij de cogp, waar is 
- sgt1 Van Raaij een echte trukker begint te worden 
- hij wacht op de Michelin poppetjes op de 

vrachtwagens 
- hij ook nog op de luchthoorns wacht 
- binnenkort met de kerst waarschijnlijk ook nog 

kerstverlichting in de cabine 
- wij hopen met Pasen hier niet meer te zitten 
- Waarschijnlijk de Paashaas anders als bijrijder 

moet fungeren 
-  
 
 
SPORTGEDEELTE 
 
Laddercompetitie Darten 
 
Tussenstand van de 
laddercompetitie: 
 
1e lijn: V. Voorst 
2e lijn: Reinink, Ramakers 
3e lijn: Pruntel, Geven, V. Teunenbroek 
4e lijn: V. Huis, Peters, Logger , Hondeman 
5e lijn: Ten Westeneind, V.d Sommen, Broer, 
            Kinsbergen, Bos   

6e lijn: Klaassen, Dijkhuis, V. Elst, Krăge, Ubels, 
            Pulkerman,  
7e lijn: Riebeek, , V.d. Meijde, Ten Brink, Buijck,  
            V. Schepen, V.d.Zwaan 
8e lijn: Kruger, Wuister, Boetzel, V. Wijk, 
            Gazelle, Bogaars, V.d.Linde,  
9e lijn: Leenhouts, Schreurs, Daams, Pak, De Reus 
            Branderhorst, De Reus, Put, Homan 

 
 
 
 
 
Volleybal 

 
           Team                                WDS   pnt      +/- 

1 Komando        8 21 85 
2 Holland 1        10 20 52 
3 Milgeodad         7 18 51 
4 Bleu Lagoon 8 17 66 
5 Herstelpel NSE 7 15 66 
6 Sunny Boy's 7 13 43 
7 De Hopmaten 8 12 4 
8 Stafpel HQ coy 8 9 -38 
9 The French & Semedo 7 6 -45 

10 H20 Groepje 8 5 -57 
11 Base Genie 7 5 -60 
12 Pink Fox 9 3 -166 

 
 
 
 
 
 
AGENDA 
 
28 september  BEACH VOLLEYBAL 

 5  oktober    1/2 MARATHON  (21.095 METER) 
 
13 oktober    INT. DARTTOERNOOI        
                     TAC-TICS 
 
 
FITNESS NIEUWS 
 
Vanaf 24 september is er fitness onder 
begeleiding door de sgt Lo/s (ook voor remedial).  
Tijden zijn: 
 
Dinsdag 09.30 - 11.00 uur 
 
Donderdag 18.30 - 20.00 uur 
 
Looptraining 
 
Ook wordt er begonnen met looptraining. Tijden 
zijn hierbij: 
 
Maandag 16.30 - 17.30 uur 
 
Woensdag 16.30 - 18.00 uur 
 

 

 

  



Vrijdag 16.30 - 17.30 uur 
 
Verzamelen op het Europaplein. 


