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UW VERENIGING WORDT 75 JAAR ! 
  

In 2020 wordt uw vereniging 75 jaar!  Dat moet gevierd worden! 

 

Het feest gaat door op zaterdag 17 oktober 2020  om 10 uur in het Koninklijk 

Museum van het Leger en het Skycafé, Jubelpark 3 te 1000 Brussel.  We zullen 

er ook de slachtoffers Politieke Gevangenen herdenken en onze overleden leden, 

door ons driehoekig bloemstuk te plaatsen in het museum, bij de grote wandfoto 

van Politieke Gevangenen in een concentratiekamp. 

 

 

Om 10.30 uur is een rondleiding gepland in de nieuwe tentoonstelling “Oorlog Bezetting Bevrijding (1940-

1944)”. 

 

Om 13 uur is er in het Skycafé een kleine Algemene Vergadering en daarna volgt een koud buffet. 

 

We zullen echter rekening moeten houden met de Corona maatregelen, maar we doen onze uiterste best om 

alles in goede banen te laten lopen.  Mondmasker is dus nog steeds verplicht. 

Rekening houdende met de onzekere tijden van corona, kan het zijn dat wij verplicht zijn om zaken af te 

gelasten of aan te passen.   In dat geval zal het teveel betaald bedrag teruggestort worden. 
 

Volgende tussenkomsten worden gevraagd :  

 

Leden samen met hun gezinsleden :  - inkom : 15 € per persoon 

- buffet : 35 € per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis) 

Alle anderen :     - inkom : 20 € per persoon 

- buffet : 50 € per persoon 

Inschrijving voor dit feest is verplicht en wij vragen de betaling op voorhand te doen. 

 

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER  --  A.V. en Banket  --  Zaterdag  17 oktober 2020 

Terug te sturen voor 12/10/2020 aan : 
Per e-mail: info@neuengamme.be of Kristof Van Mierop, Watergang 29, 8380 DUDZELE 

     
Naam en voornaam (hoofdletters)  .............................................................................................................. 

Tel. :…………………………… Fax. :……………………… E-mail :………………………………  

     
Ik zal aanwezig zijn :   * het onnodige doorhalen 

-  Bij de rondleiding en op de algemene vergadering  Ja *   Neen *  

-  Op het banket   Ja* Neen * 

Ik zal vergezeld zijn van …..… personen, in totaal ……... personen. 

     
Ik stort heden de som van 50 € (15+35) of 70 € (20+50) per persoon X  …….. personen = ………... €  

op de rekening van de vriendenkring : PP - PG Neuengamme, Dorre Wei 27 – 9000 Oudenaarde /  

Nr. : BE40 0001 1342 8463 
     
Datum …../…../2020 Handtekening 

 

  

mailto:info@neuengamme.be

