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Jaarlijks herdenkt het Regiment Verbin-
dingstroepen haar gevallen militairen door
een plechtige herdenkingsceremonie bij het
monument van het regiment op de Elias
Beeckmankazerne in Ede. Door deze her-
denking wil het regiment niet alleen haar re-
spect betonen aan degenen die haar sinds
mei 1940 zijn ontvallen, maar ook aan hun
nabestaanden, familie en vrienden.

Dit jaar vindt de herdenking plaats op
woensdag 12 mei.

Wegens de sluiting van de Edese kazernes
vindt dit jaar de herdenking voor de laatste
maal plaats in Ede. In de tweede helft van
2010 verhuist het regiment naar de Bern-
hardkazerne in Amersfoort. Ook het mo-
nument zal daar een plaats krijgen.
Denabestaanden, familie en vrienden van de

gevallen militairen van het regiment en de
veteranen, militairen buiten dienst en actief
dienende militairen van de Verbindings-
dienst worden hierbij uitgenodigd deze her-
denking bij te wonen.

Programma

12.30 – 13.00 uur Ontvangst vandegenen
die hebben opgegeven
de lunch op kazerne te
willen gebruiken.

13.00 – 14.00 uur Lunch.
13.45 – 14.15 uur Ontvangst.
14.30 – 15.30 uur Herdenking.
15.30 – 16.30 uur Afsluitende

bijeenkomst.

Vervoer tussen station Ede-Wageningen en
de Elias Beeckmankazerne (vice versa) is be-

schikbaar van 11.30 tot 14.15 uur en van
15.45 tot 16.45 uur.
Indienuwgegevensvoorkomen inhetadres-
senbestand van de Stichting Regiment Ver-
bindingstroepen zult u begin maart een uit-
nodiging op uw huisadres ontvangen.
Ook is het - tot maandag 5 april 2010 - mo-
gelijk dat u telefonisch of via e-mail, onder
vermelding van uw naam, adres, telefoon-
nummer en e-mailadres, aangeeft de her-
denking te willen bijwonen. Uw gegevens
worden dan opgenomen in het adressenbe-
stand en een uitnodiging zal u worden toe-
gezonden.
Actief dienende militairen: zie tevens de re-
gimentsorder die ter zakewordt uitgegeven.
Contactgegevens:
www.verbindingsdienst.nl
e-mail: jj.scheeres@mindef.nl
Tel.: 0318-681400
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