
Korporaal der Eerste Klasse
G.H. Hellwich
Vanwege uw enthousiaste inzet en actie- 

ve steun aan het Regiment Verbindings- 

troepen. Uw inzet voor het Regiment is 

zichtbaar bij diverse activiteiten en cere-

monies, het Regiment aangaande. Voor-

beelden hiervan zijn uw vaste positie in de 

vaandelwacht van het Regiment, uw lid-

maatschap van het eerste bestuur van de 

Vereniging voor Veteranen en Postactie-

ven van het Regiment Verbindingstroepen  

en uw vrijwilligerswerk voor de Historische 

Collectie Regiment Verbindingstroepen.  

In deze laatste rol verzorgt u ook de inrich-

ting en bemanning van de promotiestand 

van het Regiment tijdens diverse evene-

menten, waaronder het Herdenkingspro-

gramma op 5 mei in Wageningen. Met uw 

geweldige inzet en enthousiasme bent u 

gedurende lange periode een grote steun 

geweest voor de Commandant Regiment 

Verbindingstroepen en daarmee van gro-

te waarde voor het Regiment. Ik wil u daar 

op deze wijze hartelijk voor bedanken. 

Adjudant Onderofficier 
Instructeur L.J.H.M. Hendriks
Vanwege uw langdurige steun en inzet 

voor de organisatie en begeleiding van 

de vele activiteiten van het Regiment. 

Door de jaren heen bent u uitgegroeid tot 

vraagbaak voor het Regimentscomman-

do en de vele werkgroepen. U heeft, veel-

al op de achtergrond, erg veel werk verzet 

in de voorbereiding en uitvoering van de 

Regiments beëdigingen, de verjaardagen 

Verbindingsdienst, herdenkingen en Regi-

mentssportdagen. Naast de functie van 

notulist in diverse werkgroepen pakte u 

ook vele werkzaamheden en actiepunten 

op. Zo heeft u een compleet toekomst-

bestendig draaiboek geschreven voor 

de Regimentssportdag. Namens het  

Regiment Verbindingstroepen bedank ik  

u hiervoor op deze wijze hartelijk.

Op 18 februari was de traditionele viering van de oprichting van het Regiment Verbindingstroepen. Tijdens een appèl op het Veteranen-

plein ontvingen korporaal der eerste klasse G.H. Hellwich en adjudant L.J.H.M. Hendriks de regimentsdraagspeld in zilver.
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