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VAN DE REDACTIE
Beste mensen,
Vanwege vakantietijd is dit een wat dunnere Nieuwsbrief dan u van ons
gewend bent.
Uiteraard zullen wij na de Natzweilerreis in september weer mee kopij hebben.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
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MEDEDELINGEN:
a. Bedankjes
Geen
b. Familieberichten
Geen
c. Overige
Geen
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NATZWEILERREIS 2019
Programma:

Donderdag 12 september 2019
Aankomst Hotel Restaurant La Fischhutte
Welkomst diner

Vrijdag 13 september 2019
Ochtendprogramma, nog nader in te vullen
Lunch
Middag vrij
18.00 uur: Diner Fisschhutte
21.00 uur: Fakkelwacht samen met Noren en Luxemburger

Zaterdag 14 september 2019
09.50 uur: verzamelen bij ingang kamp
10.00 uur: tekenen van het Livre d’Or door de genodigden
Vervolgens:
Stille tocht naar de Askuil
Internationale herdenking in het kamp:
- toespraken genodigden en familieleden
- 1 minuut stilte
- Kranslegging
- Defilé geopend door oud-Natzweilers, familie en genodigden
12.30 uur: vertrek naar restaurant
13.00 – 15.00 uur: lunch Auberge Metzger met de Noren
Bezoek station Rothau
Middag vrij
Diner Fischhutte
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Zondag 15 september 2019
Vrij bezoek aan het kamp, het CERD, de steengroeve en gaskamer
Lunch
Middag vrij
Afscheidsdiner Fischhutte

Maandag 16 september 2019
Vertrek naar huis
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Commissie Cohen
De Commissie Cohen heeft kort geleden een rapport uitgebracht over de
regeling van de schadebetaling door de NS aan de Joodse bevolking van
Nederland.
Zoals u allen heeft kunnen lezen in diverse kranten, gezien in de
nieuwsrubrieken, werd deze regeling niet uitgebreid naar de anderen – de
politiekgevangene – door de Duitsers gedeporteerden.
Deze uitkomst heeft een tweedeling in de Nederlandse bevolking teweeg
gebracht. Vele vriendenkringen zijn benaderd met de vraag “waarom komen
de verzetsmensen die naar de kampen vervoerd werden door de NS niet in
aanmerking”?
Het COVVS heeft daarom een brief aan R. Van Boxtel geschreven en om een
onderhoud verzocht. Hier is een positief antwoord op gekomen. Binnenkort zal
er een delegatie van het COVVS een gesprek met de NS hebben.
Uiteraard zal de uitkomst hiervan in de volgende nieuwsbrief verschijnen.
De redactie
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GEBOORTE DATA OUD-NATZWEILERS

18-05-1922

Skippy

de Vaal

14-07-1923

Ernst

Sillem
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UIT DE KRANT/VAN DE PERS……
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VAN DE PENNINGMEESTER
Ook in deze Nieuwsbrief kan de penningmeester niet genoeg benadrukken
heel blij te zijn met alle donaties! Zij dankt de gulle gevers van harte.
Alvast veel dank!
Voor de goede orde vermelden we nog een keer dat diegenen die de
Nieuwsbrief als platte tekst willen blijven ontvangen weer het bedrag van
€ 20,00 euro moeten overmaken op onze rekening: NL26INGB0000394148.
Vanzelfsprekend krijgen de oud-Natzweiler en hun weduwen deze gratis
toegestuurd.
VERZOEK OM VASTE DONATIES
Zoals altijd komt er een dankwoord voor de goede gaven van de verschillende
donateurs. Ook nu weer, DANK!
Het bestuur is meer en meer bezig de geschiedenis van het kamp en de oudgevangenen te digitaliseren, de Nieuwsbrief wordt gemaakt en verspreid, er is
soms acte de présence bij herdenkingen van andere vriendenkringen waar
een krans gelegd wordt. Zo zijn er toch vaste onkosten per jaar, zonder echte
vaste inkomsten.
Aangezien wij een stichting zijn en geen leden hebben die een bepaalde
contributie betalen vragen wij nu om uw regelmatige (per maand of jaarlijks)
bijdrage.
U kunt dit storten op:
Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers
Rekeningnummer: NL26INGB0000394148 ovv Donatie 2019
Bij voorbaat zeer veel dank!
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GIROLOTERIJ
De activiteiten van de Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers,
waaronder de uitgave van dit blad, worden mede mogelijk gemaakt door de
opbrengsten uit de Giroloterij en de Bankloterij. Uw deelname aan de Giro- en
of Bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen.

vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
Binnen organisaties van oorlogsgetroffenen vallen steeds meer
directbetrokkenen weg door vergrijzing en overlijden. Het vfonds ondersteunt
een respectvolle afbouw van deze organisaties, eventueel door samenwerking
of samenvoeging te stimuleren. Meer informatie op: www.v-fonds.nl.

De bijdrage van de Bank-Giroloterij en de Lotto maken het werk voor het
Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk.
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Arq Psychotrauma Expertgroep

Kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld

Voor vragen op het gebied van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen,
maar ook voor vragen over zelfhulpgroepen, therapeutische hulp of
maatschappelijk werk, en voor literatuur over de tweede wereldoorlog en zijn
gevolgen, kunt u terecht bij de Stichting Cogis.

Oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen (ook de naoorlogse generatie)
zijn welkom bij

Arq Psychotrauma Expertgroep
Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020 – 660 19 30
Fax 020 – 660 19 31
E-mail info@cogis.nl
Bezoek is - na telefonische afspraak - iedere dag mogelijk.

“De bijdrage van Bank Giro Loterij en de Lotto maken het werk van het
Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk”.
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COLOFON

Redactie

Nicole Planjer
& Marjolijn de Loos

Inzenden kopij

Nicole Planjer
Segbroeklaan 132
2565 DN Den Haag
Tel: 06-24769585

Uiterste datum inleveren kopij:
(indien getypt in computer, s.v.p.
per e-mail of diskette meesturen)

15 oktober 2019

Eindredactie

Nicole Planjer
e-mail: nplanjer@hotmail.com
& Marjolijn de Loos

Printed by

GrandPrix Copyrette
Parnassusweg 214
1076 AV Amsterdam
Tel: 020 – 664 59 09
Info@grandprixcopyrette.nl

Reisorganisatie

Marjolijn de Loos
e-mail: marjolijndeloos@gmail.com
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