
de School Verbindingsdienst voor wie Ede
toch heel lang de bakermat is geweest. Als
Regimentscommandant ging hij vervolgens
in op de traditie van onze Marketentster en
onze Leeuwenbitter.
De commandant van het C2 Support Cen-
ter, kol ir. Bert Booman, ook een hoofdge-
bruiker van AC-11, sloot zich aan bij de
woorden van de Regimentscommandant.
Vervolgens is er een gezamenlijke toost uit-
gebracht op ons Regiment en op de bouw
van AC-11, waarmee de bijeenkomst werd
besloten.

NAAMGEVING
Nu het gebouw zo tastbaar aan het worden
is energeleidelijk aanalwordtnagedachtover
defeestelijkeopening,maghetnadenkenover
de naamgeving zeker niet achterblijven.
Het gebouw heeft als gebouwnummer AC-

19INTERCOM 2009-4

De vlag op het hoogste punt

FOTO IMPRESSIEFOTO IMPRESSIE HOOGSTE PUNT AC-11

NIEUWBOUW GEBOUW AC-11 AMERSFOORT

Op 16 september was het zover, het
hoogste punt van AC-11 is bereikt en
de dakpannen kunnen worden gelegd.
Nuheeft het gebouweenplat dak enkan
er van dakpannen dus geen sprake zijn.
Dat neemt niet weg dat het pannenbier
rijkelijk vloeide en zoals dat het Regi-
ment Verbindingsdienst betaamt is dat
onze traditionele Leeuwenbitter, die
ook nu weer geserveerd werd door de
Marketentster van het Regiment.

In aanwezigheid van de projectleider van de
Defensie VastgoedDienst, een delegatie van
deaannemerendebeidetoekomstigehoofd-
gebruikers van AC-11 is stilgestaan bij dit
heuglijke feit. In een korte toespraak ging
de Regimentscommandant, lkol Cees Jon-
gerius, in op de bouw en de impact die dit
heeft voor veel leden van ons Regiment en

PannenbitterDe gezamenlijke heildronk

De toekomstige bewoners van AC-11
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11. Dat is geen naam die een diepe verbon-
denheid met het Regiment en/of met Ede,
onze bakermat, uitstraalt. De eerste voorstel-
len over een naam dateren al weer van enkele
jaren geleden en de naam ‘Elias Beeckman-
gebouw’ komt nadrukkelijk boven drijven.
Naast de naamgeving van het gebouw kan
ook worden gedacht aan aanvullende naam-
geving van markante onderdelen van het ge-
bouw. Hierbij kan een link worden gelegd
naar voor het Regiment memorabele ge-
beurtenissen, plaatsen en personen.

Ik [ES] heb al een suggestie die ik u niet wil
onthouden:
- voordebinnenplaats:hetPegasuspleinon-

der verwijzing naar 135 Vbdostcie
(MND(C))

- ?


