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                  Alles wordt geregistreerd… 
Woensdag 5 december 
 
Nummer 25       Redactie: kap Krijgsman,  sm van der Meijde,  sgt1 Van Raaij. Redactie adres: Europaplein 1a, Bunardzik Fyrom 
                                      Fotografie: adj Meeuwisse,  

 
 
 
Woordje van de commandant 

Na een gigantisch afscheidsfeest, merken we met 
z'n allen dat het einde van de uitzending nadert. 
Komende woensdag, 4 december gaat wederom 
een deel van het NSE ons verlaten. Aan de ene 
kant natuurlijk jammer, aan de andere kant voor 
hen natuurlijk een goed gevoel om weer naar huis 
te gaan. Toch zijn we er nog niet. Er is nog veel 
werk te doen, de inname van al het materieel, de 
afsluitceremonie op 14 december en vele overige 
zaken die te maken hebben met de terugkeer 
naar Nederland of Duitsland.  
 
De afgelopen periode hebben we kunnen 
genieten van de wekelijkse zin en onzin van het 
NSE in TFF FOX NEWS. Dit wekelijkse bulletin 
heeft naar mijn mening zeer zeker bijgedragen 
aan de saamhorigheid van het NSE, en stelde 
eenieder op een leuke wijze op de hoogte van 
alles wat er gebeurt was óf ging gebeuren met het 
personeel van het NSE. 
 
De drijvende kracht achter TFF FOX NEWS 
waren we allen. Eenieder is wel eens direct of 
indirect aan bod gekomen. Echter ik wil toch 
enkele personen extra bedanken voor hun rol in 
de productie van de wekelijkse TFF FOX NEWS, 
te weten: Kap Krijgsman voor zijn rol als 
eindredacteur. Zijn 'eindkeuring' zorgde ervoor dat 
de inhoud van TFF FOX NEWS altijd 'door de 
beugel' kon. Sm van der Meijde, hij was de man 
achter de inhoud, niets en niemand was veilig 
voor zijn opmerkzaamheid. Sgt1 van Raaij, hij 
zorgde voor de productie tijdens de afwezigheid 
van Sm van der Meijde, en last but least, Aoo 
Meeuwisse, die met zijn eigen camera alles op de 
gevoelige plaat vastlegde.  
Collega's, bedankt voor jullie werk! 
 
Majoor Gubbels 
C-1 (NL) National Support Element 
 Task Force Fox 

 
 
 
 
 
Eindfeest 

 
Aan alles komt een eind. Zo ook aan deze 
uitzending. Maar geen vertrek zonder een 
eindfeest. Omdat er op 4 december al enige 
personen weg  gaan i.v.m. "Stofkam 2" is dit feest 
een week naar 
voren gehaald. Bij 
binnenkomst werd 
er een bierglas, 
met inscriptie en 5 
consumptiebonnen 
in je handen ge-
duwd en kon je je 
overgeven aan het 
feestgewoel. Het 
thema van de 
avond was "Après-
ski". Zonder gluhwein is zo'n feest natuurlijk niets 
en buiten kon je je ook nog te goed doen aan 
worst . Al met al een goed en mooi eindfeest. 
 
Medaille uitreiking 
 
Maandag 2 
december 
heeft 
iedereen de 
NATO-
medaille 
gekregen. 
Na een half 
uur voor-
oefenen  
Werden de 
medailles in 
de regen 
uitgereikt door de CC'n 
 

 

 

 



Verjaardagen 
 
  8 december -- kap Krijgsman 
11 december -- elnt Francke 
16 december -- kpl Mooibroek 
19 december -- maj Gubbels 
26 december -- sld1 Ahmetovic 
Allen van harte gefeliciteerd 
 
Kreet van de week 

 
STWARNO DA! 
Wist u dat 

 
- Dit de allerlaatste TT FOX NEWS is 
- De hoofdredacteur trots is op zijn redacteuren en 

fotograaf 
- De redacteuren en fotograaf trots zijn op de 

hoofdredacteur 
- Wij u danken voor alle positieve geluiden over dit 

blaadje  
- De koks te horen hebben gekregen dat ze tot 15 

februari moesten blijven 
- Zij dit niet leuk vonden 
- Het eigenlijk bedoeld was voor de lokale werkers 
- Ze nu dus weer een goed gevoel hebben 
- Er twee stoelen bij de "medalparade" stonden 
- Deze voor onze geblesseerden waren 
- Zij zo niet de hele tijd hoefden te staan 
- Dit pas personeelszorg is 
- Er bij de laatste kaartavond geen bitterballen waren 
- Dit kwam omdat de frituurpan in de container van 

de Genie stond 
- Deze container er bijna niet meer was geweest 
- De frituurpan namelijk vlam vatte 
- Oplettende en toevallig passerende personen van 

de herstel meteen bluswerk verrichtte 
- Hierdoor grote schade is voorkomen 
- Er dus geen bitterballen waren bij het kaarten 
 

 
 
AGENDA 
 
 

 
 5 december  -- Sinterklaasfeest 
 7 december  -- Live band 
 8 december  -- Macedonische dag 
 
Klaverjassen 02-12 
 
De allerlaatste klaverjas-avond van deze 
uitzending.  
 
1. Lubbers / Ten Westeneind  5427 punten 
2. Steinz / Paape      5378 
3. Homan / Klaassen  5032 
4. De Boer / Lintsen   4801 
5. Riebeek / Branderhorst 4630 
6. Schepen / Meijeringh 4452 
7. Gouweloos / V.d. Vlist  4410 
8. V.d Meijde / V.d Hoeven 4366 
9. Krijgsman / Kruger   4333 
10. Schreurs / Peters   4164 
11. Van Wijk / Bos   3504 

12. Massaro / Meijlis  2499 punten 
 
Het zit erop. Met veel enthousiasme hebben de 
sm Van Schepen en sm Meijeringh de 
kaartavonden georganiseerd. Veel personen 
hebben enorm veel plezier aan deze avonden 
beleefd.  
Piet en Tinus, namens alle kaarters, bedankt voor 
deze fijne uren. En voor eenieder bedankt voor 
het inschrijven en meedoen Tot ziens en tot 
kaarts. 
 
 

 
De redactie 
 
Afgelopen weken(maanden) hebben we u 
voorzien van het wel en wee van de NSE. U was 
de leverancier van de berichten. Bedankt voor 
alles wat u hebt aangedragen. Zonder U hadden 
we geen bestaansrecht. 
 

 

 


