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Aan alle belangstellenden,
Het is 70 jaar geleden dat op 13 april 1942 de moord op de leden van het
Marx-Lenin-Luxemburg-Front bij kamp Amersfoort plaatsvond.
Daarom wil het Sneevliet Herdenkingscomité juist aan deze herdenking wat meer aandacht
schenken. Wij zullen dit doen op

zondag 15 april 2012.
Programma:
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in het Petit Café van
begraafplaats WESTERVELD, Duin en Kruidbergerweg 2, 1985HG Driehuis (N.H.).
10.57 uur. Degenen die slecht ter been zijn, kunnen worden afgehaald op station Driehuis.
Bij vertraging bellen: 06 15473369.
11.30 uur. De stoet vertrekt te voet naar het monument. Wie slecht ter been is, kan gereden
worden. Voor hen staan zitplaatsen klaar bij het monument. De bloemen worden neergelegd
en enkele sprekers zullen het woord voeren.
Circa 12.30 uur vertrek per auto naar
buurthuis De Dwarsligger, Planetenweg 338, 1974 BP IJmuiden.
We drinken daar een kopje koffie of thee, met een plak cake en slagroom. Ook is er een
fotopresentatie: een terugblik op de afgelopen jaren.
Daarna zal voor ons optreden:

Trias Poëtica
Dit is het enige trio ter wereld dat uit 4 personen bestaat. Dat zijn: Jan Bontje, Carlos Bréton
Ferrer, Frans Lodewijk en Marcus Mulder.
'Het trio gaat', zoals het zelf zegt, 'zijn eigen weg en past in geen enkel hokje'. De groep is
geëngageerd, maar onafhankelijk en aan geen enkele partij gebonden.
Na afloop kunt u op station Haarlem worden afgezet.
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Mededelingen van het Sneevliet Herdenkingscomité:


NIEUW Het Sneevliet Herdenkingscomité heeft een website. Bezoek onze site op
www.sneevlietherdenking.nl of op www.sneevlietherdenkingscomite.nl



WELKOM Ons comité is uitgebreid met Bart van der Steen die al jarenlang onze
herdenkingen bijwoont. Hij studeert geschiedenis en hoopt over enige tijd te
promoveren. Bart is redacteur van Kritiek, jaarboek voor socialistische discussie en
analyse. We heten hem van harte welkom.



BLOEMEN We zouden het waarderen als we een bijdrage voor de bloemen en het
onderhoud van het monument mogen ontvangen op gironummer: 223776 t.n.v.
penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding
'bloemen'.



BOEK Er zijn nog exemplaren van het gedenkboek Wij moesten door uit 2002
beschikbaar. U kunt het bestellen door € 7,50 (incl. verzendkosten) over te maken op
gironummer 223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te
Spijkenisse met vermelding van uw naam en adres.



FEBRUARISTAKING Op 25 februari 2011 werd de Februaristaking herdacht. Ron
Blom heeft namens ons comité bloemen gelegd bij de Dokwerker. Ook dit jaar zal
Ron aanwezig zijn.



KASCONTROLE De kas over 2011 is gecontroleerd. Belangstellenden kunnen op 15
april contact opnemen met de penningmeeester.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op 15 april,
Dick de Winter voorz.
Ger Groenenboom-van Tol secr. /pen.m.
Ron Blom
Bart van der Steen

De Arbeid, 27 september 1935
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