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Veteranendag 2019, Malieveld

marketentsters
van het regiment
e en

e re baan

Henri van Mierlo, regimentsadjudant
Ze zijn niet weg te denken bij het Regiment. Zonder deze dames zou een ceremonie niet compleet zijn.
De marketentsters horen erbij. En toch weet niet iedereen dat ze best wel wat vaker zouden kunnen aantreden.
Hun werk houdt, volgens de dames zelf, niet op bij de regimentssportdag, het regimentsdiner, of een beëdigingsceremonie. Hebt u een happening waar u graag een marketentster bij zou willen hebben, dan is het wellicht
de moeite waard om de vraag te stellen.

Trots

Tineke Lambers en Grietje Grootenhuis zijn al jaren de twee
vaste marketentsters van ons Regiment. Tineke sinds 4 september 2003 en Grietje is er op 25 januari 2010 bij gekomen.
Ze hebben dus al wat regimentscommandanten en regimentsadjudanten zien komen en ook weer zien gaan.
Ze vinden het allebei nog steeds een erg leuke erebaan, die
ze allebei met heel veel plezier uitoefenen. Tineke: “Na al
die jaren vind ik het nog steeds leuk om het kostuum aan te
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trekken en de mensen te voorzien van een Leeuwenbittertje.
Volgens mij hoort het er gewoon bij.”
Grietje beaamt dat: “Als je de gezichten van de mensen
ziet als wij het plein op komen lopen, dan is je dag alweer
goed.”

Inzet

De regimentskalender is leidend voor wat betreft de inzet van
de dames. Ze zijn bij alle ceremonies en happeningen die daar
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“Als je de
gezichten van
de mensen ziet
als wij het plein
op komen lopen,
dan is je dag
alweer goed.”
Marketentsters bij de beëdiging in het centrum van Amersfoort

Met een Leeuwenbittertje in de hand
ziet men ze graag komen (Links Tineke,
rechts Grietje)

Als u denkt dat het leuk zou zijn om de
dames, of één van beide, bij uw happening te hebben dan kunt u daarvoor bij
mij een aanvraag indienen. U kunt daarvoor e-mailen, of bellen. Ik zal dan de
vraag uitzetten bij de marketentsters.
Als ze dan beschikbaar zijn laat ik u dat
zo snel mogelijk weten.
Marketentsters bij het Regimentsdiner

op staan aanwezig. Maar ze willen best
meer doen.
Als u een happening hebt, die aan het
Regiment gerelateerd is, of daaraan
gerelateerd kan worden, dan zijn zij in
principe bereid om acte de presence
te komen geven.

Waar kunnen we dan aan denken?
Een paar voorbeelden:
- De relatiedag van de HC;
- Een optreden van het VMTKV;
- Een symposium van de VOV;
- Een Social van de VOOV;
- Veteranendag.

Interesse gewekt?

Neem dan even de tijd om mijn telefoonnummer, of e-mailadres te noteren.
Mail: hfp.v.mierlo@mindef.nl
Telefoon: 06-13462570
Tineke en Grietje zien uw aanvragen
graag tegemoet!
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