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**75 JAAR EXTRA BIJEENKOMST 16 SEPTEMBER IN AMSTERDAM**
Spijkenisse, februari 2017
Aan alle belangstellenden,
Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een
herdenkingsbijeenkomst op
Begraafplaats WESTERVELD, Duin en Kruidbergerweg 2, 1985 HG Driehuis NH.

Dit jaar vindt de herdenking plaats op zondag 9 april

2017.

Vanaf 10 uur staat de koffie klaar in het Petit Café op de begraafplaats.
Als u met de trein van 10.35 uur uit Haarlem komt, wordt u om 10.46 uur op station Driehuis
afgehaald. Bij vertraging: bel s.v.p. 06 15473369.
Om half twaalf lopen we naar het monument en leggen daar bloemen 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.
We drinken daar een kopje koffie of thee met een plak cake.

EXTRA HERDENKINGSBIJEENKOMST 16 SEPTEMBER 2017
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Henk Sneevliet en kameraden van het Marx-LeninLuxemburg Front (MLL Front) vermoord werden. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Daarom organiseren we op zaterdag 16 september 2017 een bijeenkomst met een
drietal lezingen en muziek. Ewald Engelen spreekt over parallellen tussen de jaren dertig en
nu, Bart Lankester over zijn tante Trien de Haan-Zwagerman, lid van de Centrale leiding van
het Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLL-Front) en Ron Blom over Sneevliet en het Congres van
de Volken in het Verre Oosten. Het zangkoor Melange Rood treedt op met strijdliederen,
maatschappijkritische liederen en, naar eigen zeggen, mooie of leuke liederen. Verder draaien
er 2 foto reportages. Ook zijn er boeken aanwezig, die gekocht kunnen worden. De
voorbereidingen zijn in volle gang. De bijeenkomst vindt plaats in het IIRE-gebouw,
Lombokstraat 40, 1094 AL Amsterdam op 16 september 2017. Duur: 13.00 (inloop);
programma van 13.30 uur tot 17.30 uur.
Een uitgewerkt programma komt later en zal als extra convocatie en email naar jullie worden
verzonden. Houd s.v.p. alvast DEZE DATUM vrij en licht vrienden en bekenden in. We hopen
jullie allemaal te zien. Er is genoeg tijd om bij te praten.
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Mededelingen


WEBSITE Het Sneevliet Herdenkingscomité heeft een website. Bezoek onze site op
www.sneevlietherdenking.nl of op www.sneevlietherdenkingscomite.nl
U vindt er mededelingen, toespraken, historische teksten en foto’s.



BLOEMEN/MONUMENT We zijn altijd blij met een bijdrage voor de bloemen die elk jaar bij het
monument worden gelegd. Net als voor een bijdrage voor instandhouding van het monument.
Het IBANnummer is: NL39INGB0000223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet
Herdenkingscomité te Spijkenisse. Met de vermelding ‘bloemen’ of ‘monument.



VERZOEK EMAILADRES We sturen u altijd de (papieren) convocatie. Wilt U voortaan alleen de
digitale versie ontvangen, geef dan uw emailadres door aan
administratie@sneevlietherdenking.nl



BOEK Er zijn nog exemplaren van het gedenkboek Wij moesten door uit 2002 beschikbaar. U
kunt het boek bestellen door € 6,00 (dat is incl. verzendkosten) over te maken op
IBANnummer NL39INGB0000223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te
Spijkenisse met vermelding van uw naam, adres en ‘boek’.



FEBRUARISTAKING Ron Blom heeft weer samen met Anita namens ons comité bloemen gelegd
bij de Dokwerker.



KASCONTROLE De kas van 2016 wordt gecontroleerd. Belangstellenden kunnen op 9 april
contact opnemen met de penningmeester.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op 9 april en ook op 16 september,
Dick de Winter, voorzitter
Ger Groenenboom-van Tol, secretaris-penningmeester
Ron Blom
Bart van der Steen

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