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Beste dienstmaten en partners, 
 
Mij is gevraagd om het welkomstwoord te doen. Het is niet mijn dagelijks werk, 
vandaar dat ik een spiekbriefje heb gemaakt. 
 
Op de eerste plaats allemaal van harte welkom op deze reünie van het 41 Genie 
bataljon. 
En in het bijzonder Frans van Wezel die vandaag jarig is, en er toch voor heeft 
gekozen zijn verjaardag bij ons op de reünie te vieren. Frans, van harte gefeliciteerd. 
 
Het doet de organisatie enorm goed dat er zo veel animo is, zodat de inzet niet voor 
niets is geweest. 
 
Graag wil ik Bert Hendrickx bedanken, en ik denk namens iedereen van ons, voor alle 
jaren die hij de website www.seedorf40.nl up-to-date houdt en steeds weer van 
nieuwe informatie voorziet; verhalen, foto’s, muziek, etc. 
Het is werkelijk onvoorstelbaar dat hij steeds weer nieuwe punten weet te vinden. 
Het is dan ook van groot belang dat hij materiaal aangeleverd krijgt, dus eenieder 
die nog wat heeft, weet, of een stukje wil schrijven is van harte welkom. 
 
Bert heeft naambadges gemaakt en het verzoek is om deze zichtbaar te dragen 
zodat we herkenbaar zijn als deelnemers van de reünie, en ook omdat we allemaal 
ouder zijn geworden en in de loop der jaren veranderd zijn waardoor niet iedereen 
meer weet wie “wie” is… 
 
Op het laatste moment hebben we toch een paar afzeggingen gekregen, maar al met 
al staat de teller nu op 37 personen. 
 
Gisteren hebben we Harrie Neijts nog weten te traceren. Er is met hem gesproken en 
hij vindt het allemaal fantastisch. Hij zal proberen nog aan te schuiven, maar hij had 
vandaag ook nog andere verplichtingen… 
 
De vorige reünie – na zo’n 40 jaar gehouden – om precies te zijn van 28 t/m 30 
augustus 2009 bij John Vaessen in Cadier en Keer. Het was een enorm succes en wij 
zijn er bijzonder gastvrij ontvangen. 
Tot op dat moment had ik nog nooit van dit gehucht gehoord, maar het was er reuze 
gezellig. Velen hebben geslapen op matrassen op de grond in een legertent, en de 
mobiele toiletten en douches werden uit het zicht gehouden met behulp van 
camouflagenetten. 
De fietstocht was wel zwaar in het heuvelachtig gebied, maar we hadden een 
uitstekende bezemwagen. Het was erg gezellig en voor herhaling vatbaar, vandaar 
dat we nu – zo’n 6 jaar later – opnieuw een reünie hebben georganiseerd. 
 

******** 
 
De opleiding in 1969 (zo’n 46 jaar geleden) begon voor mij in Vught op de Lunetten 
kazerne. De eerste 14 dagen binnen blijven, en nadat je alle rangen en standen 
kende mocht je voor de eerste keer naar huis in uniform. 

http://www.seedorf40.nl/
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Al snel werden er vrijwilligers gevraagd voor een jaar naar Duitsland, maar daar was 
weinig animo voor. Uiteindelijk moest iedereen naar Duitsland… 
 
Wij waren de parate troepen en hadden veel oefeningen. Met name is de oefening 
‘Kleine Oorlog’ de meesten bijgebleven. Vier nachten 40 kilometer verplaatsen met 
de Duitsers als vijand. 
 
Meestal 6 weken Seedorf en dan een week naar huis, met bus, trein (ook wel de 
‘zaadexpres’ genoemd) of per eigen vervoer. 
 
We brachten veel tijd door bij de militaire tehuizen en kochten bij de taxfree shop 
sigaretten, langspeelplaten en elektrische apparaten. Er werd veel gesmokkeld… Bij 
Denekamp gingen we de grens over, maar daar was de opleidingsschool voor de 
douane en werd streng gecontroleerd. 
 
Halverwege de tijd in Duitsland gingen we met al het materieel voor vier weken 
terug naar Nederland naar de bruggenschool in Hedel om te leren bruggen te 
bouwen. 
 
Velen zijn op herhaling geweest, ik niet. Óf ik was te goed, of ze wilden me niet 
meer zien… 
 
Genoeg gepraat, ik ga nu over tot de orde van de dag… 
 

Nu volgen enkele huishoudelijke mededelingen en overzicht van het dagprogramma. 

  
Graag zou ik ook nog even stil willen staan bij de dienstmaten die inmiddels zijn 
overleden, door hier een minuut stilte te houden. 
 

******** 
 
Dan wensen wij jullie een onvergetelijke reünie toe. Voor degenen die vanavond toch 
nog terug naar huis moeten rijden, drink niet te veel! 
En voor hen die blijven overnachten: het ontbijt is morgenochtend van 9 tot 11 uur. 
 
Heel veel plezier toegewenst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkomstwoord Aad van der Wansem 
Tilburg, 30 oktober 2015 


