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Verhuizing 
 
Doordat er zicht is in de redeployement zijn we 
met de laatste verhuizingen bezig. Om het 
kampement weer over te dragen aan de Duitsers 
is het nodig dat we onze tenten al hebben 
ingepakt. Hierdoor moeten we de laatste weken 
even wat inschikken. Voor tent 48 geeft dat 
vraagtekens. De tent is verdeeld in 2 kampen,  

De Rotten en de Grotten. 
De rotten manifesteren zich door na het ontwaken 
enige oergeluiden te produceren vanuit het 
diepste van hun lichaam.  
De grotten doen dit door de georganiseerde 
puinhoop die ze rondom het bed hebben. 
Wanneer je de laatste weken in deze tent moet 
gaan liggen moet je dus gaan kiezen voor een 
zijde. Bijkomend voordeel is dat een persoon die 
er bijkomt al afstervingsverschijnselen vertoond 
dus die zal wel bij de rotten komen te liggen. De 
andere zal zich zodanig moeten veranderen dat 
hij als waardig lid tussen de grotten kan gaan 
liggen.  
 
Bingo 
 
Afgelopen 
zaterdag 
stond in 
het teken 
van een 
oud 
Neder-
lands spel 
nl., 
BINGO. 
Nu denk je daar komt niemand op af, maar 
misschien dat de gratis loten en de prachtige 
prijzen de oorzaak waren maar de zaal was 
afgeladen. Je zag nu zelfs personen in de bar die 
je de hele uitzending nog niet had gezien. 
Spelleider deze avond was de sm Feijt. Hij wist 
deze avond prachtig aan elkaar te praten en het 

leek wel of hij sinterklaas was. De hele avond was 
hij diverse prijsjes aan het weggeven. Voor de 
grote prijzen moest je iets doen, nl het bijhouden 
van de getallen. We begonnen om 21.00 uur maar 
voordat we het wisten was het 24.00 uur en waren 
de prijzen aan de gelukkigen uit gegeven. 
Wederom een prachtige avond georganiseerd 
door de barcommissie. 
 
Gevonden 
 
Een paar gymschoenen. Deze stonden bij de 
douche die bij het Hoofdkwartier staat. 
Af te halen bij de Hid van de NSE. 
 
Zoek geraakt 
 
Trainingsbroek. Afgelopen zondag bij de douches 
voor de bar. 
Terug te bezorgen bij sm Van Eck, NSE. 
 
Bericht 
 
Het is vandaag beter buiten als binnen want de 
koe is bij de horens gevat en de dader heeft zijn 
laatste daad gepleegd. 
Ingezonden door de dader. 
 
Verjaardagen     
 
22 november -- sgt Van Dis 
23 november -- kpl1 Kinsbergen  
 
Beide van harte gefeliciteerd 
 
Kreet van de week 
 
Geluk is een richting, geen punt 
 
Tenten 
afbreken 
 
Afgelopen 
maandag en 

 

 

 



dinsdag zijn verscheidene personen van het B&T- 
en Basesptpel in de weer geweest om de tenten 
die we in juni hebben opgezet, weer af te breken. 
Op zich is dat natuurlijk heel goed want het 
betekend dat het einde in zicht is.   
 
Wist u dat 
 
- Het afbreken van de tenten een leuke bezigheid is 
- Dat je hier op 2 manieren nat van kan worden 
- Dit kan door hard te werken en dus zweten 
- Het ook kan door het tentzeil verkeerd af te breken 
- Je dan een plons water over je nek krijgt 
- De Hid en de kpl V. d. Zwaan hier over weten mee 

te praten 
- De Elnt V.d. Hoeven en de sm V.d. Meijde ook de 

cursus verkeersveiligheid hebben gedaan 
- zij een reprimande kregen van de  

kpl1 Teunenbroek 
- zij bij iedere gelegenheid de remproef dachten uit 

te moeten voeren 
- sgt Kruger ook een keer in de "wist u dat" wil 

komen 
- hij alleen nooit iets meemaakt 
- hij dus niet in de "wist u dat zal" komen 
- de post steeds meer pakketjes aangeboden krijgt 
- dit altijd zo is bij het einde van een uitzending 
- er al 400 foto's bij elkaar zijn gesprokkeld voor de 

CD 
- we nog wachten op de hoofdleveranciers 
 

       AGENDA 
 
 
 
 

23 november -- Rock avond 
30 november -- avond georganiseerd door de 
                         genie 
 1 december  -- Zaalvoetbaltoernooi 
 7 december  -- Eindfeest 
 8 december  -- Macedonische dag 
 
 
Voetballen? 
 
Een vrouw bedrijft overdag de liefde met haar 
minnaar terwijl haar man aan het werk is. Zonder 
dat ze het echter weet, bevindt haar 9 jaar oude 
zoon zich in de kast in de slaapkamer. Dan komt 
haar man ineens onverwachts thuis en de vrouw 
verstopt haar minnaar in de kast samen met het 
jochie. 
Het kleine jochie zegt: "Donker hier". 
De man zegt: "Ja, dat is het zeker". 
Het jochie zegt: "Ik heb een voetbal". 
De Man: "Dat is fijn voor je". 
Het jochie: "Wil je hem kopen?". 
De man: "Neen dank je". 
Het jochie: "Mijn vader staat daar hoor!". 
De man: "Oké, oké, hoeveel?". 
Het jochie: "250 Euro". 
 
In de weken daarop gebeurt het weer een keer 
dat het jochie en de minnaar samen in de kast 
komen te zitten. 

Het kleine jochie zegt: "Donker hier". 
De man zegt: "Ja, dat is het zeker". 
Het jochie zegt: "Ik heb een paar 
voetbalschoenen". 
De Man herinnert zich de vorige keer en vraagt: 
"Hoeveel?". 
Het jochie: "750 Euro". 
De man: "Oke". 
 
Een paar dagen later zegt de vader tegen zijn 
zoontje: "Pak je voetbalschoenen en je voetbal 
want we gaan een potje voetballen op het gras". 
Het jochie zegt: "Dat kan niet want ik heb ze 
verkocht!". 
Zijn vader vraagt: "Wat? Voor heoveel heb je ze 
verkocht dan?". 
Het jochie: "Voor 1.000 euro!". 
Zijn vader: "Dat is veel te veel! Je hoort je 
vriendjes niet niet teveel te vragen! Dat is veel 
meer dan die bal en schoenen kosten! Ik neem je 
mee naar de kerk, dan kun je alles opbiechten 
aan de pastoor". 
Ze gaan naar de kerk en de vader brengt zijn kind 
naar het biechthok, laat hem naar binnen gaan en 
sluit de deur achter hem. 
Het jochie zegt: "Donker hier!". 
Zegt de pastoor: "Begin nou niet weer met die 
onzin!". 
  
Werken 
 
Er staan 3 aannemers bij de hemelpoort: een 
Nederlander een Belg en een Duitser. Zegt petrus 
tegen hen: "Heren voordat u hier naar binnen 
mag, moet ik jullie toch iets vragen. God wil graag 
dat er na al die eeuwen iets aan de hemelpoort 
wordt gedaan, wat moet dat volgens jullie 
kosten?". 
"Nou, zeggen de heren, we willen eerst weten wat 
er moet gebeuren". "Oké, zegt petrus er moet een 
nieuw kozijntje in en wat bestrating". 
Petrus laat de Belg bij zich komen om een prijsje 
in te dienen. "Nou" zegt de Belg "Ik doe het voor 
3000". "Zo", roept Petrus, " En hoe kom je zo aan 
dat bedrag". "Ach", zegt de Belg, "Dat is 1000 
voor de arbeid 1000 voor het materiaal en 1000 
voor in de broekzak". 
Petrus roept de Duitser erbij en vraagt hetzelfde 
Zegt de Duitser" 6000". "Hoe kom je daar nou bij" 
Vraagt Petrus. Zegt de Duitser, "Dat is 2000 voor 
de arbeid 2000 voor het materiaal en 2000 voor in 
de broekzak". Petrus denkt bij zichzelf, dan die 
slimme Nederlander maar, die zal het wel beter 
weten. 
De Nederlander komt bij Petrus staan en vermeld 
niet een te hoeven kijken, hij weet het allemaal al. 
"Oke", zegt Petrus "En wat is jouw prijs dan". 
"9000", zegt de Nederlander. Petrus snapt er niets 
meer van en vraagt: "Hoe komt je dan aan die 
prijs?". Zegt de Nederlander: "Dat is heel simpel, 
3000 voor jou 3000 voor mij en we laten die belg 
het werk maken. 
  

 


