Vereniging (Oud) Pontonniers en Torpedisten
Verslag "VOPET-reünie" 2021
De bijeenkomst voor de ledenvergadering en reunie heeft op woensdag 22 september op de
Lunettenkazerne plaatsgevonden. Dit jaar was het mogelijk om vanwege de eerder verruimde
maatregelen betreffende Covid-19 (Corona) de reunie op een bijna normale wijze zoals vanouds te
organiseren.
Het bestuur heeft dit jaar 26 (21 leden en bestuur 5 personen)VOPET-leden en (14)12 + nog 4 dames
van de bestuursleden begeleiders mogen begroeten. Ondanks dat er toch geruime afstand werd
gehouden had ieder elkaar al weer snel gevonden. Met de koffie en cake kwamen de herinneringen
snel boven tafel en was duidelijk waarneembaar dat het ieder goed deed om weer bij elkaar te zijn.
Om 10.45 uur heeft de voorzitter in een korte toespraak ieder nogmaals welkom geheten en naast het
programma voor de dag meegedeeld dat de Regimentscommandant i.v.m. werkzaamheden in het
buitenland niet aanwezig kan zijn. Ook de Compagniecommandant en de CSM van 105 Gncie WB
moeten vanwege de oefening met de gehele compagnie op Curacao onze reünie aan zich voorbij laten
gaan. De Regimentadjudant zal hen vertegenwoordigen en na de vergadering aanwezig zijn.
De leden gaan voor de ledenvergadering naar de Frederik Hendrikzaal. (Notulen van de
ledenvergadering zijn separaat opgemaakt). Ondanks of dankzij dat het bestuur weinig heeft mogen en
kunnen vergaderen was de agenda goed voorbereid en dat betekende dat de vergadering deze keer
zeer vlot kon verlopen.
De dames van de leden zijn tijdens de ledenvergadering in de gelegenheid geweest om een leuk prijsje
binnen te halen bij een paar spelletjes bingo. De bingo wordt al een aantal jaren op voortreffelijke wijze
verzorgd door mevrouw Elly van Loon. Zij draagt zorg dat iedere dame met een aardigheidje kan
vertrekken.
Wat vroeger en daardoor wat storend voor de dames werd de amicale voortgang met de opgehaalde
herinneringen onder het genot van een drankje en hapje voortgezet. De Regimentadjudant Pim van
Gurp heeft in zijn praatje duidelijk gemaakt dat de Regimentstraditie in een behoefte voorziet.
Opvallend is dat hij naast festiviteiten en beëdigingen al enkele keren bij een uitvaart is verzocht om de
tradities uit te dragen. Met het zingen van het Mineurslied en de borrel werd de toast op het regiment
uitgebracht.
Vanwege de relatief kleine groep was het mogelijk om de maaltijd in de Prinsenzaal te gebruiken. Uit
de royaal gevulde schalen kon ieder een vorstelijke oosterse maaltijd samenstellen die zeer goed in de
smaak gevallen is.
Zoals gebruikelijk is stond de bus voor vervoer naar het Pontonniersmonument gereed. De goed ter
been zijnde hebben de wandeling naar de nieuwe plaats van het monument gemaakt.
Zoals bekend is zijn alle monumenten in een groep bijeen naast de Regimentkamer geplaatst.
Nu alles is geordend maakt het gazon er een compleet geheel van en bij het betreden zijn rust en
eerbied de eerste woorden waar je aan denkt.
De wachtmeester Bruul heeft naast de Taptoe, het Wilhelmus en het koraal Blijf bij mij Heer op de
trompet geblazen.
Zoals je van Pontonniers mag verwachten hebben de aanwezige leden, waarvan het mogelijk was, de
Eregroet gebracht. Met een klap op de bel zijn bij het noemen van iedere naam de overleden leden
D. Serné, J. Savert, W. Bakker, W Hoogendoorn, L. v.d. Kooij, W. Harpenslager en H. Schuurs
herdacht.
Het bloemstuk is gelegd door dhr. Jan Wieggers die als oudst(90 jaar) aanwezig lid de eer te beurt viel.
Vanwege de eerder genoemde oefening van de 105 was er geen erewacht aanwezig.
Door personeelstekort en extra werkzaamheden voor het Paresto-personeel was het niet mogelijk om
na te praten in het KEK-gebouw en kwam er met het einde van de herdenking ook een einde aan een
waardevolle dag waar, vanuit uit de vernomen indrukken de conclusie getrokken is, dat we weer een
goede reünie (hebben mogen) mochten beleven.
De VOPET kan ook in dit bijzondere jaar mede door de gastvrijheid op de Lunettenkazerne, de inzet
van het Regiment Genietroepen, vrijwilligers van het Geniemuseum, de transportgroep, de logistieke
afdeling, de bewakingsgroep, het personeel van de Servicebalie, Paresto en onze bestuursleden
terugkijken op een geslaagde ledenvergadering.
Het bestuur van de Vereniging (Oud) Pontonniers en Torpedisten hecht er aan iedereen die zich voor
deze dag op de een of andere wijze heeft ingezet daarvoor hartelijk dank te zeggen.
De volgende ledenvergadering en reünie staat gepland op woensdag 21 september 2022.
Ook u bent als lid van de VOPET, eventueel met een begeleider, daarbij van harte uitgenodigd.
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