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Geluwe 23 januari 2017

Beste leden,
Beste vrienden,

Zoals elk jaar organiseert de Gedenkstätte Flossenbürg opnieuw een Overlevendentreffen.
Dat treffen gaat dit jaar door vanaf vrijdag 21 april tot 24 april 2017.

Op vrijdagavond hebben we een gezellig samenzijn in Neustadt ad Waldnaab. 
Op zaterdag (-voormiddag) is er een bezoek in het voormalige concentratiekamp. Voor zij die dat 
wensen, kunnen ze in de namiddag meegaan naar de bloemenhulde in Regensburg. 

Op zondag zijn er in de voormiddag herdenkingsmomenten voorzien in de joodse en christelijke 
kapel. In de namiddag is er dan om 14u de officiële plechtigheid.   

Mensen die graag het treffen meemaken, kunnen zich inschrijven via de Nationale Vriendenkring.
Het is opnieuw een autoreis waarvoor er een bijkomende verzekering wordt afgesloten. 
Ook geïnteresseerden uit Maldegem-Eeklo, Antwerpen, Brussel, Kortrijk… kunnen zich zoals 
gewoonlijk inschrijven.

Kostprijs kamer met ontbijt in Hotel Hofgarten:
 €75 per 2-persoonskamer / dag (vr-ma = 3 overnachtingen = 3x €75 + €10 = €235)

             €50 per 1-persoonskamer / dag (vr-ma = 3 overnachtingen = 3x €50 + €5 = €155)
Komt daarbij nog een deelname in de verzekeringskosten €5 pp. 

Graag tegen 15 februari een seintje geven als je meegaat en graag tegen 2 april 2017 het 
volledige bedrag overmaken op rekeningnummer:

BE83 1420 6858 7715
tav penningmeester/secretaris Durnez

Wederom hopend op een grote opkomst

Hartelijk,

Yves Durnez Robertus Van Haeren           Roland Durnez
voorzitter ondervoorzitter                           penning/secretaris
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