r eg i m e nt

een oproep van het

regimentscommando

Tijdens de Herdenking Gevallen van de Verbindingsdienst op 11 mei 2017 is voor de eerste maal aandacht
geschonken aan de personen achter de namen op het monument van ons regiment. Mevr. Petra Martens en
dhr. Hans van Haaren vertelden de levensloop van sgt Willo Martens en sld Theo Huiberts. Door veel aanwezigen
is dit positief ontvangen. In samenspraak met de voorzitter van de Historische Collectie Verbindingsdienst (HC),
luitenant-kolonel b.d. Fielmich, is besloten dat er binnen de Historische Collectie ruimte gaat komen om alle
119 gevallenen van ons regiment een gezicht te geven.
Nu kunnen wij dit niet alleen en daarom willen wij u oproepen
om samen met ons invulling hieraan te geven. Heeft u, of kent
u iemand die informatie heeft over één van de gevallenen van
ons regiment, neem dan contact op met het regimentscommando. Mocht u zelf niet in staat zijn een en ander op papier
te zetten, dan krijgt u hierbij ondersteuning.
Wij zorgen ervoor dat deze informatie gedeeld wordt met
de HC. De HC zal deze informatie te zijner tijd digitaal
beschikbaar stellen op een zuil in de HC en waarschijnlijk ook
via de website van de HC.
Wat zoeken wij: levenslopen, korte voorbeelden staan in dit
periodiek bij het artikel aangaande de herdenking gevallenen.
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Foto’s van de gevallenen, bij voorkeur in uniform, foto’s van de
graven van de gevallenen en overige relevante zaken.
Uiteraard zouden wij het ook op prijs stellen als er vrijwilligers
zijn die in de komende periode met ons in diverse archieven
willen duiken om nog meer informatie omtrent onze gevallenen
boven tafel te krijgen. Laten wij er samen zorg voor dragen dat
de gevallenen van ons regiment voort blijven leven binnen het
Regiment en de eer krijgen die hen toekomt.
Met Verbindelaarsgroet, lkol Albert van Dijk (C-Regiment Verbindingstroepen) en aoo Peter Maassen, (Regimentsadjudant
Regiment Verbindingstroepen).

