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Aankondiging 25
oktober 2018 –
bijeenkomst
herdenking opstand
Sobibor in
Verzetsmuseum
Op 25 oktober vanaf 15.00 uur is Selma Leydesdorff hoofdspreker van de jaarlijkse bijeenkomst
van de herdenking van de opstand in 1943 die door de Stichting Sobibor samen met het
Verzetsmuseum wordt georganiseerd. Ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van de
herdenking van de opstand zal Selma spreken over haar boek Sasha Pechersky: De Russische
soldaat die de opstand van Sobibor leidde. Na afloop van de inleiding zal Jetje Manheim, Selma
Leydesdorff interviewen.
De bijeenkomst vindt plaats in het Verzetsmuseum, in Amsterdam (parkeergelegenheid bij Artis,
vanwege de herfstvakantie heeft het Verzetsmuseum geen uitrijkaarten!!!!)
Om 15.30 uur zal de bijeenkomst aanvangen. Na afloop (17.00uur) zal er een drankje worden
geschonken.
AANMELDEN:
Anders dan voorgaande jaren kunt u zich aanmelden via: petra.vdboomgaard@sobibor.org, de
bevestigingsmail die u hierop ontvangt is het toegangsbewijs voor de bijeenkomst. (geprint of op
telefoon) Anders dan voorgaande jaren is de toegang gratis. We vragen dit jaar een vrijwillige
donatie van €7,50 die u vooraf kunt overmaken naar:
Stichting Sobibor, Rekeningnummer IBAN: NL03 INGB 0003 3025 25 (BIC: INGBNL2A).
NB. Het boek Sasha Pechersky: De Russische soldaat die de opstand van Sobibor leidde, is te
koop in het Verzetsmuseum.

Sobibor bezoeken
Let op: Wilt u Sobibor bezoeken neem dan vooraf contact op met de directie van het museum per
telefoon (+48 82 571 98 67) of per email (muzeumsobibor@wp.pl). Officieel is het voormalige
kampterrein sinds 1 maart 2017 gesloten voor bezoekers in verband met de veiligheid rond de
herinrichtingswerkzaamheden. Onze ervaring is dat aangekondigd bezoek altijd wel mogelijk is.
Zie ook de bezoekerspagina van het museum voor de laatste informatie.

https://www.sobibor.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=17&wysijap=subscriptions&user_id=1
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www.sobibor.org
info@sobibor.org
Correspondentieadres: Stichting Sobibor, Postbus 51261, 1007 EG Amsterdam.
Inschrijving KvK 11044675 | Bankrekening ING 3302525 te Amsterdam
Internationaal betalingsnummer NL03INGB0003302525
Eenvoudig, snel en veilig uw donatie doen?
Dat kan op onze website met een paar klikken met de muis.
Zie de 'doneren'knop op deze pagina

https://www.sobibor.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=17&wysijap=subscriptions&user_id=1
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