
Vereniging Veteranen 
Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen 

Secretariaat: OTCLOG/Staf/Bureau Regimenten/ Regiment B&T VVRBT 
Antwoordnummer 5006 

MPC 53 A 

     3769 ZJ Soesterberg 
evenementen@veteranenbent.nl 

Reknr NL58 INGB0002366552 t.n.v. Ver Vet Bevoorradings- en Transporttroepen 
Voorheen: Vereniging Logistiek Reünie Contact (LRC) 

Op donderdag 29 Maart 2018 organiseert  
De Vereniging Veteranen van het Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen 

voor alle AAT en INTENDANCE veteranen die gediend hebben in  
het voormalig Nederlands Indië, Korea en/of Nieuw Guinea 

een reünie in het Veteranen Ontmoeting Centrum midden Nederland in SOESTERBERG 

Alle AAT en INTENDANCE veteranen, ongeacht de eenheid waarbij zij gediend hebben 
- en hun partners (2e en 3e generatie)! - zijn van harte welkom.
De reünie duurt van 12:00u tot 17:00u. Na de officiële opening kunt U oude maten opzoeken, elkaar
ontmoeten en bijpraten, herinneringen ophalen door een bezoek aan de nieuwe Historische Collectie van het
Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen en rollend materieel uit de periode 1945 -1960 bekijken.
Uiteraard ontbreekt de welbekende “blauwe hap” zo rond het middag uur niet.

De locatie van de reünie is in het Veteranen Ontmoeting Centrum midden Nederland op Kamp Soesterberg 
aan het Zeisterspoor 8, 3769AP SOESTERBERG. Vanaf de A28 zal de locatie zijn bewijzerd. De reünie 
locatie is goed bereikbaar per auto en rolstoel toegankelijk. Voor mensen die met het openbaar vervoer 
reizen zal vanaf NS station AMERSFOORT een pendeldienst naar de kazerne rijden.  

De kosten voor deelname bedragen € 10,= per persoon (incl consumpties en warme maaltijd) 
U kunt zich aanmelden voor deze reünie door voor 1 maart 2018 het volledig ingevuld deelname formulier op 
te sturen naar ons secretariaat en het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer  
NL58 INGB0002366552 t.n.v. Vereniging Veteranen Bevoorradings- en Transporttroepen onder vermelding 
van “REUNIE 29 MAART 2018” 

Mocht u problemen hebben bij het aanmelden of andere vragen hebben, laat ons dat dan weten via evenementen@veteranenbent.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEELNAME FORMULIER 
REUNIE29 MAART 2018 

Ondergetekende neemt op 29 maart 2018 deel aan de reünie in het Veteranen Ontmoeting Centrum midden 
Nederland in SOESTERBERG. 

Naam……………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres……………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode…………………………………Plaats…………………………………………………………………. 
Land………………………………………Telefoon………………………………………………………………. 
Registratienummer/ Veteranenpasnummer……………………………Onderdeel…………………………… 
Aantal personen…………………………Naam partner………………………………………………………… 
Ik reis per openbaar vervoer ja/nee (a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is) 
Datum……………………………………. 

Handtekening 

Antwoordstrook terugsturen naar 
OTCLOG/STAF/Bureau Regimenten 
Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen 
t.a.v. VVRB&T
Du Moulinkazerne / MPC 53 A
Antwoordnummer 5006
3769 ZV SOESTERBERG

LET OP: Geen postzegel nodig 
TERUGSTUREN VOOR 1 MAART 2018 

mailto:evenementen@veteranenbent.nl

