REGIMENT VERBINDINGSTROEPEN
HERDENKING GEVALLEN VERBINDINGSDIENST 2011
Jaarlijks herdenkt het Regiment Verbindingstroepen haar gevallen militairen door een plechtige herdenkingsceremonie te houden bij het monument
van het regiment. Door deze herdenking wil het regiment niet alleen haar
respect 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
donderdag 12 mei 2011.
I.v.m. de sluiting van de Edese kazernes vindt
dit jaar de herdenking voor het eerst plaats
op de Bernhardkazerne te Amersfoort
(Barchman Wuytierslaan 198). In de tweede helft van 2011 zal ook ons monument
haar plaats krijgen op deze kazerne. Helaas
is dit, vanwege diverse aanvraagprocedures,
niet eerder te realiseren.

De nabestaanden, familie en vrienden van de
gevallen militairen van het regiment, veteranen, militairen buiten dienst en actief dienende militairen van de Verbindingsdienst
worden hierbij uitgenodigd deze herdenking bij te wonen.

PROGRAMMA
12.00 – 13.00 uur
Ontvangst van degenen die hebben opgegeven de lunch op de kazerne te willen gebruiken.
13.00 – 14.00 uur
Lunch.
13.45 – 14.15 uur
Ontvangst.
14.15 – 15.45 uur
Herdenking.
15.45 – 16.30 uur
Afsluitende bijeenkomst.

Vervoer tussen station Amersfoort en de
Bernhardkazerne (vice versa) is beschikbaar
van 11.30 tot 14.15 uur en van 15.45 tot
16.45 uur.
Indien uw gegevens voorkomen in het adressenbestand van de Stichting Regiment Verbindingstroepen zult u voor eind maart een
uitnodiging op uw huisadres ontvangen.
Ook is het - tot woensdag 13 april 2011 - mogelijk dat u via e-mail of telefonisch, onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, aangeeft de herdenking
te willen bijwonen. Uw gegevens worden dan
opgenomen in het adressenbestand en een uitnodiging zal u worden toegezonden.
Actief dienende militairen: zie tevens de regimentsorder die ter zake wordt uitgegeven.
Contactgegevens:
www.verbindingsdienst.nl
e-mail: aanmelden@verbindingsdienst.nl
telefoon: 06-13462570
(aanmelden via internet heeft de voorkeur)
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