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Hardrock avond 

 
De zaterdag staat de laatste weken voor 
entertainment met een thema. Nu waren de 
hardrockers aan de beurt. Bij het betreden van de 
Foxhole werd je ontvangen met onvervalste 
hardrock van de jaren 70. Aan het eind van de 
avond werd de muziek gedraaid van deze jaren. 
Zo werd deze avond langzaam de jaren 
verschoven van vroeger tot heden. Wederom een 
geslaagde avond en de tijdelijke vermindering van 
het gehoor hoort erbij. 
 
Medaille uitreiking 
 
Afgelopen 
donderdag heeft 
de kpl1 Toklu zijn 
medaille 
gekregen. De 
uitreiking 
gebeurde omdat 
de kpl1 Toklu 
een paar dagen 
eerder naar huis 
toe gaat dan was 
gepland. 
Oorzaak van dit 
eerder naar huis 
gaan was een 
opspelend gebit.  
 
 
Verjaardagen 

 
30 november -- kpl1 Kruisland 
 
Van harte gefeliciteerd 
 
Kreet van de week 

 
Liever eigenwijs dan helemaal geen zelf-
vertrouwen 

 
Laatste uitgave 

 
Volgende week hebben we de 25e en tevens de 

laatste uitgave van 
“T.F.F. Foxnews©” .  

 

 
Functionerings-

gratificatie 
 
Dinsdag 26 
november hebben 
twee personen van 
de NSE een 
functioneringsgratifi
catie  gekregen. De 
kap Krijgsman en 

de sgt1 Van Raaij hebben beide 
deze uit handen van de maj 
Gubbels gekregen. Hun inzet en 
motivatie zijn de aan-leiding 
geweest voor deze functionerings-
gratifi-catie. 
Kap krijgsman en sgt1 Van Raaij  
van harte gefeliciteerd. 
 
Wist u dat 

 
- De sgt kruger ook privé met 

water bezig is 
- Hij vocht in zijn knie heeft 
- Hij dus niet zonder anti-vries naar de 

Noordpool gestuurd mag worden 
- De Kpl Lubbers ook heeft mee gedaan met 

het klaverjassen 
- Hij bijna onderaan eindigde  
- Dit komt omdat er met LINKSE kaarten 

gekaart wordt 
- Hij ook goed is in tellen 
- Na 3 x hetzelfde geteld te hebben er achter 

kwam dat het resultaat toch goed was 

 

  

 



- Er veel foto's ingeleverd worden voor de CD 
van de NSE 

- Hoofdleverancier het B&T peloton is 
- De sgt1 Van Raaij het meest fotogeniek is 
- Er in Skopje veel auto's rondrijden  
- De meeste van deze auto's een nummerbord 

hebben dat begint met SK 
- De sld1 Sneller er achter is gekomen dat dit 

voor Skopje staat 
- Hij hier 4,5 maanden voor nodig heeft gehad 
- TE voor Tetovo staat en KU Voor Kumanovo 
- De kap Krijgsman zich een gepasseerd 

station voelt 
- Hij nl niet met de envelop, waar de functio-

neringsgratificaties in zaten, mocht lopen 
- Zijn eigen functioneringsgratificatie daar 

namelijk ook bij zat 
- Zaterdag in het teken van de après-ski zal staan 
- De voorbereidingen al in volle gang zijn 
- Het alleen nog maar hoeft te gaan sneeuwen 
-  
 

 
 
AGENDA 
 
 

 
30 november -- avond georganiseerd door de 

genie (eindfeest) 
 1 december  -- Zaalvoetbaltoernooi 
 5 december  -- Sinterklaasfeest 
 7 december  -- Live band 
 8 december  -- Macedonische dag 
 
Klaverjassen 24-11 

 
Zondag was het weer klaverjas-dag. 20 Personen 
hadden zich ingeschreven om de strijd met elkaar 
aan te binden. Door middel van loting (met 
bierdoppen?) werden de koppels geformeerd en 
kon eenieder beginnen met het sprokkelen van 
punten. Na 3 uur sprokkelen was dit dan de 
einduitslag: 
 
 1.  Homan   2. Snip 
 3.  Van Woerkom  4. Schreurs 
 5.  V. Schepen   6. Ten Westeneind 
 7.  Enberink   8. Branderhorst 
9.  Peters           10. Klaassen 

11.  V.d. Meijde       12. Meijeringh 
13.  Massaro    14. V.d. Hoeven 
15.  Krijgsman 16. Steinz 
17.  Teunenbroek 18. Riebeek 
19.  Lubbers  20. V. Wijk 
 
Iedereen weer hartelijk bedankt voor het 
inschrijven en meedoen. 2 December is de laatste 
klaverjas-avond. Aanvang 19.00 uur. Inschrijven 
bij de bar. Tot kaarts. 
 
 
 

Ontmoeten 
 
"Zeg Irene, hoe heb jij je tweede echtgenoot 
eigenlijk ontmoet?". 
"Oh, dat was heel romantisch. Ik stak met mijn 
eerste echtgenoot de straat over, toen mijn 
tweede man met de auto over hem heen reed. We 
waren meteen vrienden!". 
 
 
 
 
Kijken 

 
Mevrouw Janssen lag in haar slaapkamer te 
huilen. Haar dochter had haar zojuist verteld, dat 
zij wilde trouwen met de  zoon van de slager. 
Haar man liep op zijn tenen de slaapkamer binnen 
en fluisterde: "Stil maar, het is al in orde. Ik heb 
met de jongen gepraat en er komt geen bruiloft.". 
"Heb je hem veel geld moeten geven?" vroeg de 
moeder snikkend. 
"Geen rooie cent" Antwoordde de man trots, "Ik 
heb hem alleen maar gezegd: Luister eens 
jongen, voordat je mijn dochter een aanzoek doet, 
heb je haar moeder al eens goed bekeken?".  


