
IN HET SPOOR VAN DE SHOAH IN POLEN 
Studiereis naar Chełmno, Majdanek 

en naar de centra van “Aktion Reinhardt” 
 

Inschrijving voor een informatiesessie aangaande de studiereis 2018 
 

 vanaf september 2017 
 
 De studiereis vindt plaats van maandag 6 tot en met maandag 13 augustus 2018. De kostprijs 
bedraagt € 650,00* (heen- en terugvlucht, alle verplaatsingen per touringcar, overnachting in 
tweepersoonskamer* met ontbijt, middag- en avondeten en bezoeken). Er is geen tussenkomst wat 
persoonlijke uitgaven betreft! 
 
(*) Een extra van € 150,00 zal aangerekend worden indien een eenpersoonskamer gewenst wordt. 
 
 Van september 2017 tot februari 2018 kan men zich inschrijven voor een informatiesessie. 
Een informatiemoment wordt georganiseerd op zaterdag 2 december 2017 en 3 februari 2018. 
 Gelieve het te downloaden inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen naar: 

 per post: 
vzw Auschwitz in Gedachtenis 
t.a.v. Georges Boschloos 
Wolstraat 17 / Bus 50 
1000 BRUSSEL 

 per fax: 02 512 58 84 

 per e-mail (scan van het document): georges.boschloos@auschwitz.be 

 
 

 
 
Informatiesessies & inschrijving voor de studiereis 
 

 zaterdag 2 december 2017 OF 3 februari 2018, van 13 tot 16 uur 
 
 Tijdens de informatiesessies zal de studiereis uiteengezet worden (wat men van de studiereis 
mag verwachten). Tevens zullen duidelijke afspraken gemaakt worden waaraan elkeen zich verbindt. 
De inschrijving voor de deelname aan de studiereis zal na de informatiesessies plaatsvinden (het 
inschrijvingsformulier zal ter plaatse aangeboden worden of kan gedownload worden op de 
internetsite van VZW Auschwitz in Gedachtenis). Dit formulier moet op hetzelfde moment van de 
betaling van het voorschot teruggestuurd te worden. De betaling mag niet plaatsvinden vóór 
woensdag 3 januari 2018! 
 
 De effectieve inschrijving wordt bevestigd d.m.v. de betaling van het niet-terugbetaalbare 
voorschot van € 250,00. 
 
De betaling dient te gebeuren op de rekening van vzw Auschwitz in Gedachtenis. 
  



vzw Auschwitz in Gedachtenis 
Wolstraat 17 / Bus 50 
1000 BRUSSEL 
Bedrag: € 250,00 
IBAN: BE55 3100 7805 1744 (BIC: BBRUBEBB) 
Mededeling: voorschot studiereis Polen augustus 2018 

  
 Elke ingeschreven deelnemer verplicht zich ertoe deel te nemen aan de vormingssessie 
(zaterdag 2 juni 2018).  
 

Adres: Vergaderzaal van Stichting Auschwitz. 
Huidevettersstraat, 80 – 1000 BRUSSEL 
Mail: georges.boschloos@auschwitz.be 

 
 Een maximum van 25 deelnemers wordt toegelaten. De datum van betaling geldt als 
inschrijvingsdatum en deze zal toegepast worden om de volgorde en het aantal deelnemers te 
bepalen. 
 Indien het maximumaantal bereikt wordt, zal een reservelijst opgesteld worden. De datum 
van inschrijving geldt als volgorde, die in geval van annulatie van een ingeschreven deelnemer 
geraadpleegd en toegepast zal worden. De kandidaat die zich op de reservelijst plaatst, moet geen 
voorschot betalen. Bij het opzeggen van een ingeschreven lid, bevestigt de kandidaat zijn inschrijving 
door het tot dan toe door de ingeschreven deelnemers betaalde bedrag op de rekening te storten.  
 
 

 
 
De tweede betaling van € 200,00 (of € 250,00 voor een éénpersoonkamer) dient overgemaakt te 
worden op de rekening van de vzw Auschwitz in Gedachtenis vóór vrijdag 9 maart 2018.  
 

vzw Auschwitz in Gedachtenis 
Wolstraat 17 / Bus 50 
1000 BRUSSEL 
Bedrag: € 200,00 (of € 250,00 voor een éénpersoonkamer) 
IBAN: BE55 3100 7805 1744 (BIC: BBRUBEBB) 
Mededeling: tweede betaling studiereis Polen augustus 2018 

 
 

 
 
De derde betaling van € 200,00 (of € 300,00 voor een éénpersoonkamer) dient overgemaakt te 
worden op de rekening van de vzw Auschwitz in Gedachtenis vóór maandag 9 april 2018.  
 

vzw Auschwitz in Gedachtenis 
Wolstraat 17 / Bus 50 
1000 BRUSSEL 
Bedrag: € 200,00 (of € 300,00 voor een éénpersoonkamer) 
IBAN: BE55 3100 7805 1744 (BIC: BBRUBEBB) 
Mededeling: derde betaling studiereis Polen augustus 2018 

 
 



 Vormingssessie 
 

 zaterdag 2 juni 2018, van 9 tot 16 uur 
 
 Gezien de complexe historische materie (het betreft een ander facet van de Shoah waar het 
Westen minder mee vertrouwd is) en de complexiteit van de nazistructuren, is het meer dan 
aangewezen hierop terug te komen alvorens de studiereis aan te vangen; de vormingssessie vormt 
de theoretische basis.   
 De geziene materie zal ter plaatse niet meer behandeld worden en dit uit tijdsgebrek.  
 Er dienen geen voorbereidingen gemaakt te worden door de deelnemers; een 
PowerPointpresentatie en bijbehorende documenten worden door vzw Auschwitz in Gedachtenis 
aangeboden. 
 Deze sessie is verplicht voor de ingeschreven deelnemers en de kandidaten die zich op de 
reservelijst hebben geplaatst. 
 

Adres: Vergaderzaal van Stichting Auschwitz. 
Huidevettersstraat, 80 – 1000 BRUSSEL 

 
 

 
 
De studiereis ‘In het spoor van de Shoah in Polen’ 
 

 maandag 6 augustus tot en met maandag 13 augustus 2018 
 
Raadpleeg het programma! (als bijlage te verkrijgen) 

 
 

 
 
Debriefing en evaluatie 
 

 zaterdag 29 september 2018, van 10 tot 12 uur 
 
 Om komende reizen te kunnen verbeteren en een betere kwaliteit te kunnen aanbieden aan 
toekomstige groepen, vinden wij het belangrijk de mening van de deelnemers te kennen.  
 Deze sessie verloopt mondeling. 
 De deelnemer die vragen, op- en/of aanmerkingen heeft, krijgt de gelegenheid om deze te 
behandelen. 
  

Adres: Vergaderzaal van Stichting Auschwitz. 
Huidevettersstraat, 80 – 1000 BRUSSEL 

 


