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Ingevolge de brief -van "den Gdt. Yeldleger dd. 4 Juni
1940, Sectie T, Br, 14 A. j doe ik U hierbij) een beknopt verslag
toekomen van de verrichte pionierwerkzaamheden in de BetÈwe» stel-
ling, welke alle zijn geschied van uit he£ Stafkwaxtier te I&enden.

Ha het intreden van den oorlogstoestand op Vrijdag 10 Mei,
'smorgens vier uur volgde de opdracht : " VEBïïIBLEJf " .

Te vijf uur vertrek van de vernielings-patrouilles loord, -Mid-
den, -en Zuid (ingevolge het voorbereide vernielings-en versperrings-
plan),met de beperking: geen bruggen vernielen achter de vp3.,geen
spoorbruggen vernielen, geen mijnenvelden legge n achte r de vps*,
geen mijnenvelden scherp stellen.

ledere patrouille was sterk J 1 sergt. 2 korp, en 20 man*
Bij ieder mijnenveld moesten 2 Pioniers achterblijven, die opdracht
hadden om op nadere last de landmijnen scherp te stellen en even-
tueel terugtrekkende eigen troepen door het mijnenveld te leiden;
hierbij souden zij beveiligd worden door 6-IÖSUH.
Te 12.- uur kregen de patrouilles BOOED en ZUID opdracht de land-

mijne n scherp te stellen*
Te 13 «-uur haalde patrouille MIDDEN aanvulling springstoffen

voor de vernieling van een brug, welke geweigerd had, door slecht
aanbrengen van de slagpijpjes.

Te 13*-uur moesten een 10 tal huizen vernield worden voor de
linie-dijk om het schootsveld te verruimen*

Te 15«30uur ging een detachement van 1 vaandrig en 6 man naar
Hoofddorgom de reserve voorraad spring- en ontst* -middelen te halen*

Te 20. -uur kwam de opdracht de landmijnen, die in de bandijken
gelegd waren, uit te nemen, voor de terugtocht van de Groep BETülB»
Ha de terugtocht zijn de landmijnen weer gelegd.

Te 24 «-uur kreeg patrouille MIDDEI opdracht alle bruggen te
vernielen en de mijnenvelden scherp te stellen.

Te 16. -u. ,2 '3» -u. en 11 Mei te 8 «-uur keeren resp. de patrouilles
ZüIDjIfOORDen MIDDEH terug. Allen hadden hun opdracht volledig
volbracht.

Zaterdag 1 1 Mei van 8» -u. tot 12 Mei 16. -uur keerden de posten
van de lanomijnehvelden op de bandijken terug*

Te 21 .-uur gingen 1 sergt. en 4 man langs de pontveeren, oia na
te gaan of deze allen gezonken waren. Dit was reeds geschied door
personeel van een ons onbekend onderdeel.

Zondag 12 Mei te 10. -uur werden door 1 Lt. en 15 man landmijnen
gelegd in en om de puinhoopen van de huizen aan de Tielschestraat.

Te 12. -uur wagons op het stationsemplaoement te Kesteren geran-
geerd voor verruiming van het schootsveld.

Te 14» 30 uur Kerktoren te Opheusden vernield door 1 sergt. en
1 korp.en 10 man, aangezien da vijand deze t oren ̂gebruikte om zich
in te schieten. -•'•/'.- /->.•-*-£-*,.. ;.-„ A-*-* .̂C't-*-*̂ .:*-̂ *-̂ » y..-̂ ^̂ ^ ̂  x~> ̂ v̂-̂ -»— •«->•»— --«-.~. ,
• Te 1? «-uur verkenning van de verwissel-opstelling 11-22 H. A.

Te 23«-uur begonnen met verwisselopstelling 11-22 R. A. Dit werd
uitgevoerd door 1 vaandrig, 1 sarrgt.en 30 man,

Maandag 1 3 Mei te 0.00 uur onder vijandelijk vuur een mijnenveld
gelegd in de 2. oprit (en in Z.landhoofd)naar de Spoorbrug te Ehenen,
uitgevoerd door 1 luit. en 8 raan.

Te 10, -uur opdracht vernielen van de Spoorbrug Hhenen, welke van
de Hoordzijde door delV Sivisiejter vernieling was voorbereid. Het
ïïoordelijk landhoofd was door de Suitschers bezet. Uitgezonden een
Opzichter van Port, 2e kl. en 3 man met ontste kÈngsmiddelen. De
eerste boog werd bereikt. Hier werd een gewonde soldaat van het
vernielingsdotaohement der brug gevonden.

Een van onze soldaten werd in den rug getroffen. Met de gewonden
wordt teruggegaan naar het Z. landhoofd.
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