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                  Alles wordt geregistreerd… 
 
Woensdag 6 november 
 
Nummer 21       Redactie: kap Krijgsman,  sm van der Meijde,  sgt1 Van Raaij. Redactie adres: Europaplein 1a, Bunardzik Fyrom 
                                      Fotografie: adj Meeuwisse,  

 
Vertrek personeel NSE 
 
30 Oktober hebben we afscheid genomen van 5 
personen van de NSE. Nadat Kpl1 Nowicki, kpl1 
V.d. Lee, sld1 Put, kpl Mooibroek en kpl1 Dijkstra 
21 oktober de medaille al hadden gekregen, 
tijdens de "Medal-parade", was dit de laatste dag 
voor hen op de base. Bedankt voor alles wat jullie 
hier hebben gedaan. Tot ziens op de medaille-
uitreiking in Nederland. 
 
Tevredenheidsbetuigingen 
 
De SMOD-groep heeft, zoals u de vorige keer al 
heeft gelezen, een tevredenheidsbetuiging 
gekregen. Daar de Kpl1 Pruntel toen met verlof 
was heeft hij deze TB afgelopen week uitgereikt 
gekregen. 
 
Sld1 Sneller moest op 
het appel van afge-
lopen donderdag 
uittreden om een TB 
in ontvangst te 
nemen. 
De reden hiervoor 
was dat hij de 
afgelopen maanden  
een enorme steun 
was voor de sgt 
Massaro en een prima 
plv bij diens afwezigheid. 
Ook de sgt Kruger heeft afgelopen week een TB 

gekregen. Dit voor de wijze waarop hij zijn werk  
heeft verricht voor de watervoorziening. 
 
Op onderstaande foto kunt u zien hoe de sgt Kruger zijn best 
aan het doen is om zijn roosters op de pc te krijgen 
(als u goed kijkt kunt u zien dat hij in gedachten is want zijn 
ogen zijn dicht). 
 
Verjaardagen     
 
12 november -- sld1 Buijck 
 
Van harte gefeliciteerd 
 
Kreet van de week 
 
Liever eigenwijs dan helemaal geen 
zelfvertrouwen. 
 
 
Wist u dat 
 
- Men er op gaat letten om niet in de wist u dat te 

komen 
- Het zo dus heel moeilijk wordt om deze te vullen 
- Er veel mensen u begroeten met "Hoi, Hoi" 
- Dit een rage gaat worden 
- Er niet  alleen maar regenwater uit de grond kom 

bij de NSE 
- Er ook heel veel "lekwater" tussen zit 
- We na lange tijd weer eens een waterleiding-breuk  

hadden 
- Het toch enige uren duurde voordat het lek 

gelokaliseerd was 
- Maar het lek al weer gerepareerd is 
- Er al enige artikelen bij de McFox zijn uitverkocht 
- Deze niet meer aangevuld worden 
- We straks nog honger gaan lijden 
- Er weer nieuwelingen zijn die zich hebben 

opgegeven voor het klaverjassen aanstaande 
donderdag 

- Zij voor de prijzen gaan 
- Er veel personen geblesseerd raken hier op de 

base 
- Er maar net genoeg "krukken" meegenomen zijn 
- De genie straks nog extra krukken moet gaan 

maken 

 

 

 



- Er nog steeds personen zijn die de lege cans voor 
de kachel niet op de juiste plaats terug zetten 

- Het zo heel moeilijk voor de kl III groep wordt om 
de cans vol te houden 

- Het al frisser wordt 
- We gelukkig niet meer hoven te registreren voor de 

verwarming 
- Er dus ook geen nabetaling zal komen voor het 

verbruik 
- We dus maximaal kunnen stoken 
 
SPORTGEDEELTE 
 
Besloten is om de dartcompetitie 
voort te zetten. 
U kunt elkaar dus weer gaan 
uitdagen. 
 

 
       AGENDA 
 
 
 

7 november   -- Klaverjassen, aanvang 19.00 uur 
10 november -- Cros country + 13 km,   
                          

 

 


