Het Fort, bijna in de achtertuin van elke Belg, zou op ieders bucketlist moeten
staan!
Inschrijven kan tot 15 augustus bij Ria. We gaan met eigen vervoer, dus best
ineens mee opgeven of je vervoer hebt of of dat nog verder moet afgesproken
worden.
We vertrekken zo rond de klok van 9:00 uur. De rondleiding duurt ongeveer 2
à 2,5 uur. Prijs voor deze excursie : 10,00 €.
Hallo iedereen,
Onze volgende afspraak was eigenlijk begin september, maar… we zijn al volop
bezig met de planning en moeten daarom toch alweer een nieuw contactblaadje
de wereld insturen. Helemaal niet erg, dit is vooral nodig om onze uitstap
volledig te kunnen plannen.
Woensdag, 14 september :
Deze keer gaan we op uitstap naar het “MEMORIAAL FORT VAN
BREENDONK”.
Het Fort van Breendonk, een
vroeg 20-eeuws bolwerk van het
Belgische leger ter verdediging
van de havenstad Antwerpen.
Niets bijzonders - er zijn er
tientallen bewaard - ware het niet
dat de SS het tijdens de Tweede
Oorlog in gebruik nam en
ombouwde tot een Auffanglager
(opvangkamp) voor Joodse en
politieke gevangenen. Bijna 3.600
gevangenen werden er onderworpen aan een regime van geweld, uithongering,
dwangarbeid en ontmenselijking. Meer dan de helft van hen zou het kamp of hun
deportatie naar Duitse, Oostenrijkse en Poolse kampen niet overleven. Het
Memoriaal behoort vandaag tot één der best bewaarde getuigen van de Nazigruwel in Europa.
Ria Raymaekers: r_raymaekers@hotmail.com
Marie-Josée Dingemans: mj.dingemans@telenet.be

Wie al eens een kijkje wil nemen op voorhand kan terecht op de website van
onze gids : https://www.gidsnummer53.com/memoriaal-fort-van-breendonk
Wat er dan in de namiddag nog kan laten we zeker tijdig weten !

Ter herinnering : Wat we verder nog elke week van deze zomer gaan doen:
Elke maandagavond gaan we fietsen :
We komen samen aan de Rosmolen en beginnen stipt om
19:30 uur aan de fietstocht van zo’n 15 km. Dit duurt
ongeveer een uurtje.

Elke dinsdagmiddag gaan we ook nog wandelen:
We vertrekken om 13.30 uur aan de Kapel van de Heuvels.
Ook deze wandeling duurt gewoonlijk een uurtje.

Raymonda Meeusen: raymonda.meeusen@gmail.com
Kunta Koch: kuntakoch@telenet.be

Veerle Verschooren: veerleverschooren@hotmail.com Monik Leys: monikleys@telenet.be

Inge Aernouts: ingeaernouts@telenet.be
Femma Stabroek

www.femmastabroek.be

Tot slot nog een praktische mededeling : de jaarlijkse agenda’s kunnen weer
besteld worden. Prijs hiervoor is 3,50 €. Ook hier graag bestellen vóór 15
augustus bij Ria.

Verder aan iedereen nog een fijne zomer en tot in september !

Ria Raymaekers: 0491/12.32.00
Marie-Josée Dingemans: 0479/56.15.17
Veerle Verschooren: 0486/32.35.00

Raymonda Meeusen: 0474/81.12.19
Kunta Koch: 0478/98.77.43
Monik Leys: 0485/80.89.06

Inge Aernouts: 0473/59.07.41
Bankrekening Femma : BE31 7785 9042 9355

