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Vertrek personeel NSE 
 
6 november is de kpl1 Pak naar huis toe gegaan. 
Dit een week eerder dan gepland. Oorzaak was 
letsel aan zijn arm. Bedankt voor alles wat je hier 
hebt gedaan. Tot ziens op de medaille-uitreiking 
in Nederland. 
 
Rattenjacht 
 
Bij het wekelijkse schoonmaakbal in de bar kun je 
van alles beleven. Zo ook afgelopen zaterdag. 
De sgt1 Branderhorst is achter de bar de lege 
dozen en ander verpakkingen aan het opruimen 
totdat er een klein beestje, in de vorm van een 
rat/muis, opduikt. Dan rijst de vraag:"Wie is er nu 
het bangst". Ooggetuigen weten te melden dat dit 
het kleine beestje was. Met enige hulp probeer je 
dan, middels een moker, het beestje te pletten. 
Edoch het bange diertje is waarschijnlijk van 
mening dat die moker in de handen van de HID 
bedoeld zal zijn om een einde aan zijn jonge 
rattenleventje te maken en laat zich niet meer 
zien. 
 
60-70 Jaren party 
 
Neem een liefhebber van de 60/70 jaren muziek 
en laat hem een feestje regelen. Hij gaat de 
muziek verzamelen. Zoekt personen die de zaal 
willen helpen aankleden en  installeer een 
projector zodat beelden van die tijd geprojecteerd 
kunnen worden tegen het tentdak. Nu het volume 
nog op het niveau van nu en je hebt alle 
ingrediënten bij elkaar. Na een lauw begin raakt 
de tent in extase en komen de tijden van weleer  
weer tot leven. Wanneer het dan 24.00 uur is wil 
de zaal nog verder maar helaas, aan alles komt 
een eind. Een fantastisch feest. 
 

Zondagsrust 
 
De zondag is om bij te komen van de 
vermoeienissen van de afgelopen week. 
Op deze dag kun je ontspannen naar de kerk 
gaan, een crosscountry van 15 km lopen of een 
Patria op een dieplader rijden. 
Dit laatste item verdient enige aandacht. Je hebt 
een Patria die het niet meer doet en die kan naar 
Nederland toe. Wanneer je hier dan 2 vracht-
wagens hebt vanuit Nederland met Zau's die hier 
geschonken worden, kun je zeggen:"Hij kan mooi 
mee als retourvracht. Nu moet je dit voertuig , die 
niet meer rijdt, wel op de dieplader krijgen. Geen 
probleem zult u zeggen. Zet de Patria achter de 
dieplader en duw hem met de takelwagen erop. 
Zo gezegd zo gedaan. Maar als je dan een stuur 
correctie moet maken gebeurt datgene wat u op 
de foto kunt zien. Even de Leibherr erbij en na 25 
minuten staat het voertuig toch precies zo was 
gedacht. 
 
Strakke actie 
 
Je gaat daags voor de cross country een tocht 
rijden met de Patria. Je rijdt over een weg en komt 
uit bij een grote plas. Daar je niet weet wat er 
allemaal kan gebeuren wanneer je door de plas 
rijdt ga je er omheen. Wat gebeurt er dan? Je zakt 
met je Patria tot aan je assen in de modder. 
Bellen met de smod en de bergers halen je er wel 
uit. Door dit hele gebeuren vervalt je check van de 
route van de Cross-Country. Deze doe je dan 
maar op zondagmorgen om 07.00 uur.  Wat 
gebeurt hier, je komt weer vast te zitten. Even 
bellen en hulp is onderweg. Je bent zelf los en 
onderweg, krijg je een telefoontje. De helpers 
staan nu vast! Oké denk je , laten staan.  
De start van de Cross-Country is dan al geweest, 
komt het volgende telefoontje binnen. Er staat nog 
een MB vast! Als dan de laatste persoon binnen 
komt aan de finisch zijn alle MB's weer los.Er zijn 

 

 



geen gewonden en de lopers hebben er niets van 
gemerkt. Alleen de spanbanden (?) zijn aan gort 
getrokken bij de bergingsactie. De avond 
daarvoor is de sgt Lo/S nog bij de waarzegster 
geweest. deze vertelde hem:"Je zult moeten 
improviseren". Sgt Althuizen, een strakke actie. 
Verjaardagen     
 
18 november -- kpl1 Logger 
19 november -- kpl1 Van Wijk  
 
Beide van harte gefeliciteerd 
 
Kreet van de week 
 
Een wijde blik verruimt het denken. 
 
Wist u dat 
 
- 6 personen van de NSE mee hebben gelopen met 

de Cross-Country 
- elnt Francke het beste was van deze 6 
- de elnt Van der Hoeven een goede tweede was op 

12.27 min 
- sgt1 Homan de snelste onderofficier van de NSE 

was op 13.04 min 
- kpl1 Bogaars op 12.29 min van Elnt Francke 

binnen kwam 
- we zoals u al gelezen heeft een aardig weekendje 

"bergen" er op hebben zitten 
- er zoenende mannen zijn bij de SMOD-groep 
- zij echter elkaar zoenen 
- wij daar niets achter zoeken 
 
SPORTGEDEELTE 
 
Laddercompetitie Darten 
 
Van de laddercompetitie is nog weinig te melden 
want er zijn nog geen wedstrijden gegooid. 
 
Cross-Country 
 
1. Lenoir (NL) 
2. Sechita (FR) 
3. Le Gal (FR) 
7. Elnt Francke 
46 Elnt V. D Hoeven 
49 sgt1 Homan 
54 Adj Benschop 
 ?  kpl1 Bogaars 
76 sgt V. Dis 
 
Een prestatie die heel goed genoemd mag 
worden  
 

 
       AGENDA 
 
 
 

16 november -- Bingo avond (gratis meedoen  
                         voor leuke prijsjes) 

23 november -- Rock avond 
30 november -- avond georganiseerd door de 
                         genie 
 1 december  -- Zaalvoetbaltoernooi 
 7 december  -- Eindfeest 
 8 december  -- Macedonische dag 
  
Klaverjassen 
 
Donderdag, 07- nov. j.l. was er 
weer klaverjassen, de opkomst 
was redelijk. We mochten 20  
deelnemers begroeten. Wederom 
positief, was dat er weer nieuwe- 
lingen waren te begroeten. Volgen- 
de wedstrijd, waarschijnlijk zon- 
dagmiddag 24-nov.Let dus op de  
aankondigingen. Alle deelnemers  
bedankt voor de opkomst. Tot kaarts. 
Onderstaand de uitslag.  
 

1 Paape  
 Steinz 6194 

2 v.Wijk  
 Bos 6148 

3 t.Westeneind  
 Lubbers 4875 

4 Krijgsman  
 Kruger 4683 

5 Schreurs  
 Peters 4441 

6 Massaro  
 v.d.Velden 4361 

7 Meijeringh  
 v.Schepen 4278 

8 d.Boer  
 Branderhorst 4146 

9 v.d. Hoeven  
 v.d. Meijde 3714 

10 Homan  
 Broer 3243 

 

 

 

 


