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Wij hopen dat U talrijk aanwezig zult zijn op deze Algemene Vergadering van onze Vriendenkring.  
Dit ter nagedachtenis aan onze familieleden en vrienden die in Concentratiekampen omgekomen zijn 
en ter herdenking van de 80ste verjaardag van het vertrek van het eerste konvooi naar Duitsland, 
meer bepaald naar KZ Neuengamme aan de rand van Hamburg.

Onze vergadering  gaat door op zaterdag 23 oktober 2021  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 10.00 uur is er een groepsbezoek aan het museum (zonder gids). U kan bijvoorbeeld de 
-

hoofdingang vanaf 9u30.  Om 12 uur herdenken wij de slachtoffers van de concentratiekampen.  
Daarna is er in het Sky Café een kleine algemene vergadering, gevolgd door een koud buffet (drank 
en koffie inbegrepen).

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 : 
- inkom :
-

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

-

-
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Met de wagen : de Renaissancelaan bevindt zich langs het Jubelpark. Parkeren kan in de 
Renaissancelaan of in een zijstraat (parkeerschijf niet vergeten!)

Met de trein : uitstappen Centraal Station. 
Daarna :

- Ofwel metro lijn 1 richting Stockel en uitstappen Merode.
- Ofwel metro lijn 5 richting Hermann-Debroux en uitstappen Merode.

En voiture 
votre voiture Avenue de la Renaissance ou dans une rue
disque de stationnement!) 

En train : descendre Gare Centrale.
Ensuite :

- Soit métro ligne 1 direction Stockel et descendre à Mérode.
- Soit métro ligne 5 direction Hermann-Debroux et descendre à Mérode.


