Tewerkgesteld in het
Amsterdamse bos

Tot 3 april organiseert het Amsterdamse
Bos een tentoonstelling over Joodse

Boek

Er zijn nog exemplaren van het

gedenkboek Wij moesten door
beschikbaar. U kunt het boek

werkkampen in en rond Amsterdam

bestellen door € 6,00 (dat is

in 1941-1944. Sal Santen, verzetsstrijder

incl. verzendkosten) over te

en schoonzoon van Henk Sneevliet,

maken op NL39INGB0000223776

was hier korte tijd tewerkgesteld.

t.n.v. penningmeester Sneevliet

Museum kamp amersfoort

In april 2021 is het museum van
het Nationaal Monument Kamp
Amersfoort geopend. Het museum
besteedt aandacht aan de in

Herdenkingscomité te Amsterdam
met vermelding van uw naam,
adres en ‘boek’.
Donaties

U kunt ons steunen met een

totaal 47.000 gevangenen die

bijdrage op NL39INGB0000223776,

in de oorlogsjaren 1941-45 in

t.n.v. penningmeester Sneevliet

Durchgangslager Amersfoort zaten.

Herdenkingscomité te

Er is ook aandacht voor Sneevliet

Amsterdam, ovv ‘bloemen’

en zijn makkers.

of ‘monument’.

10 november 1946. De vrouwen brengen samen met familieleden de urnen
naar het monument op Westerveld.

SNEEVLIET
HERDENKINGSCOMITÉ

13 APRIL – 1942 – 16 OKTOBER
| H. Sneevliet | W. Dolleman | R. Witteveen | J. Koeslag | J. Roebers
| A. Menist
| J. Edel
| J. Schriefer | C. Gerritsen | A. IJmkers

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of

omstreeks 13 april een herdenkingsbijeenkomst voor de gevallen
revolutionair-socialistische verzetsstrijders.

Coronamaatregelen

Het comité zet zich in voor een veilige

geleverd door onder andere een

herdenking. We zullen daarom zorg

krans te leggen namens het comité.

dragen voor voldoende afstand en

Dit jaar vindt een herdenking plaats op
zondag 10 april 2022.

houden de dan geldende maat-

Vanaf 10 uur staat de koffie klaar in het Petit Café op de begraafplaats

regelen in acht. Mocht het zo zijn dat
kunnen komen, zal het comité zich

6 april contact opnemen met

inzetten voor het organiseren van

de penningmeester.

Desgevraagd kunnen wij u ophalen vanaf station Driehuis.

uiterlijk op zondag 27 maart een

of per telefoon (06 11 40 95 91).

Mededelingen

neer. Wie moeilijk ter been is, kan daar met een auto worden afgezet.
Bij het monument staan enkele stoelen klaar.

Na de bloemlegging vertrekken we gezamenlijk per auto naar
DE DWARSLIGGER, Planetenweg 338, 1974 BP IJmuiden.

Daar is gelegenheid om bij te praten en is er een klein boekenstandje.

alternatief. Het comité zal in dat geval
bericht plaatsen op haar website.

Bloemen/monument

we zijn altijd blij met een bijdrage
voor de bloemen die elk jaar bij het

de digitale versie ontvangen,
geef dan uw emailadres door aan
administratie@sneevlietherdenking.nl
Correspondentieadres

Mededelingen en berichten
info@sneevlietherdenking.nl

instandhouden van het monument.

of aan Ron Blom, Maldenhof 487,

Bijdragen kunnen overgemaakt

1106 EP te Amsterdam.

worden op NL39INGB0000223776

Ron Blom

www.sneevlietherdenking.nl

convocatie. Wilt U voortaan alleen

zijn daarnaast van belang voor het

onder vermelding van ‘bloemen’ of

Bart van der Steen

We sturen u altijd de (papieren)

kunnen gestuurd worden aan

t.n.v. penningmeester Sneevliet

Jeroen van der Starre

Verzoek emailadres

monument worden gelegd. Donaties

Met vriendelijke groet,

Alex de Jong, penningmeester

De kas van 2021 wordt gecontroleerd.
Belangstellenden kunnen vóór

een online herdenking of passend

Om half twaalf lopen we naar het monument en leggen daar bloemen

Kascontrole

we op 13 april niet in persoon samen

Westerveld. Voor toegang tot het Petit Café is een QR code noodzakelijk.

Neem daarvoor contact per email (info@sneevlietherdenking.nl)

zoals altijd weer een bijdrage

Herdenkingscomité te Amsterdam
‘monument’.
Februaristaking

De vele gezichten van
vrouwen in verzet

Het Noord-Hollands Archief heeft
een nieuwe, permanente tentoonstelling georganiseerd, die onder
andere aandacht besteedt aan

de herdenking van de Februari-

revolutionair-socialistische vrouwen

staking vond dit jaar weer zoveel

zoals Mien Sneevliet, Trien de Haan

mogelijk normaal plaats. We hebben

en Cor Storm.

