STUDIEREIS VAN DE STICHTING AUSCHWITZ
AUSCHWITZ-BIRKENAU BEZOEKEN 2019
Hieronder vindt u de geprogrammeerde agenda voor uw reis. Wees ervan bewust dat er ter plaatse soms
onvoorziene omstandigheden deze planning kunnen wijzigen, waarvoor bij voorbaat onze excuses. Er zal
elke dag ter plaatse een gedetailleerde dagindeling uitgehangen worden.

Maandag 15 april 2019
-

10:00

-

12:30
14:25

-

16:15
17:00

-

17:05

-

18:45
in
19:30
21:00

-

Einde van elke dag:

Afspraak op de luchthaven van Brussel-Nationaal (Zaventem) in de grote vertrekhal
onder het grote zwarte uurrooster (tegenover Starbucks).
Vertrek.
Aankomst op de luchthaven van Krakau, transfert per privé-bus naar het centrum
MDSM in Oswiecim waar we zullen verblijven.
Vieruurtje in het MDSM-centrum.
Welkomstwoord en voorstelling van de overlevende(n) door Dhr Henri Goldberg,
voorzitter van de Stichting Auschwitz.
Voorstelling van de activiteiten van de vzw Auschwitz in Gedachtenis door haar
directeur Frédéric Crahay.
Conferentie door Johan Puttemans, pedagogisch coördinator bij de vzw Auschwitz
Gedachtenis. Thema: ‘Van antijudaïsme tot antisemitisme. Een kort overzicht’.
Avondmaal in het MDSM.
Projectie van de documentaire ‘Overleven en verzet in Auschwitz’.
Indien de aanwezige overlevende(n) ’s avonds beschikbaar is (zijn), kunnen er in
kleine groepjes gesprekken met hem/hen gevoerd worden.

Dinsdag 16 april 2019
-

8:00
12:30
13:00
14:00
15:30

-

18:00

-

19:00
20:15

Geleid bezoek aan het staatsmuseum Auschwitz I (basiskamp).
Bloemlegging aan de Muur des Gefusilleerden.
Lunch in het restaurant van het museum.
Vrije tijd in Auschwitz I.
projectie van de documentaire Un jour les témoins disparaitrons van Lydia
Chagoll in de filmzaal van het museum.
Projectie van de documentaire Nazi-Duitsland 1933-1945 in het MDSMcentrum
Avondmaal in het MDSM
Getuigenissen door de aanwezige overlevende(n)
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Woensdag 17 april 2019
-

9:00

-

13:30
16:30

-

17:30

-

19:00
20:15
21:00

Geleid bezoek:
 Concentratiekamp/uitroeiingscentrum Auschwitz II / Birkenau (aan te
raden voor deelnemers voor wie dit de eerste reis naar Birkenau is).
 Deelnemers die deze reis reeds deden in het verleden, kunnen kiezen voor
een alternatieve toer: Bunker I en II: de uitroeiing in Birkenau (door Johan
Puttemans). Gelieve u hiervoor in te schrijven op dinsdag 16 april.
De twee groepen komen samen voor de bloemlegging aan het
Internationaal Monument en aan de vijver waar de as werd uitgestrooid.
Lunch in het MDSM en vrije tijd.
Lezing door de Dhr Henri Goldberg over de antisemitische wetten,
uitgevaardigd door de nazi-bezetter, om de genocide voor te bereiden.
Conferentie door Johan Puttemans. Thema: ‘Auschwitz: Concentratiekamp en
uitroeiingscentrum – waar twee werelden zich kruisen’.
Avondmaal in het MDSM.
Getuigenissen van de overlevende(n).
Didactische stand voor leerkrachten.

Donderdag 18 april 2019
-

8:45
12:30
16:00
19:30

Vertrek naar Krakau voor een geleid bezoek van het voormalige getto.
Vrije lunch en vrij bezoek aan de stad.
Terugkeer naar MDSM.
Afscheidsdiner in het MDSM.

Vrijdag 19 april 2019
-

9:00 tot 10:30

-

11:30
14:20
16:15

Naar keuze:
 Vrije tijd
 Geleid bezoek aan het stadje Oswiecim door Johan Puttemans: ‘In het spoor
van de Joden van Oswiecim’. Graag inschrijven op donderdag.
Transfert naar de luchthaven van Krakau.
Vertrek van de vlucht naar Brussel.
Aankomst van de vlucht in Brussel-Nationaal (Zaventem).
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