
Herdenkingsreis Duitsland 29 mei t/m 2 juni 2014. 
 
 
Onderstaand een beknopt overzicht van het programma voor de herdenkingsreis naar 
Duitsland. De afstand Beverwijk – Günthersdorf bedraagt ongeveer 650 kilometer. Zoals 
aangegeven stoppen we onderweg 3 keer (iedere 2 a 2,5 uur) voor een pauze bij een 
wegrestaurant. Het programma ziet er als volgt uit. 
 
We rijden langs Hotel van der Valk Hengelo waar de familie Taekema uit Drachten opstapt. 
 
Donderdag 29 mei 2014 
07:30           Vertrek vanaf de Goede Raadkerk aan de Arendsweg 59 Beverwijk.  
17:00           Verwachte aankomst bij het Holiday Inn te Günthersdorf 
18:00           Gezamenlijk avondeten in de Bergschänke in Wallendorf. 
20:00           Vertrek naar het hotel.  
 
 
Vrijdag 30 mei 2014 
10:00 Bezoek aan het plaatsje Stolberg in de Harz. (Juliana van Stolberg) 
                     Middageten in Hotel zum Kanzler.  
16:30 Herdenking in het Marianne Blumenbeckerpark in Schafstädt. 
19:00 Gezamenlijke maaltijd. 
 
 
Zaterdag 31 mei 2014 
09:45          Vertrek met de bus naar Kieritzsch en Pulgar. (31 kilometer) 
        Herdenkingsdienst door pastor Bertus Stuifbergen in het kerkje van Kieritzsch 
                   Onthulling gedenksteen bij "De Kippe"  
                   Kranslegging bij het monument op het Ehrenhain van Pulgar. 
12:00          "Schnitzel met asperges" in het sportcentrum van Neukieritzsch. 
13:30          Bezoek aan de stad Leipzig. 
16:30          Vertrek naar het hotel. 
19:00          Barbecue bij de Alte Turnhalle. 
 
 
 
Zondag   1 juni 2014 
10:00          Bespreking van de vorderingen van het inrichting van het gedenk- en  
                   documentatiecentrum in het gezondheidscentrum te Leuna. 
12:00        Gezamenlijke middagmaaltijd in de Alte Turnhalle. 
14:00         Oecumenische dienst in de St. Wenzelkerk van Zöschen. Aansluitend stille 
                   tocht naar het Ehrenmal voor de slachtoffers van het ArbeitsErziehungsLager  
             Zöschen alwaar de herdenking voortgezet wordt. Het is ongeveer 1 kilometer 

       lopen. Voor hen die moeilijk ter been zijn is vervoer per auto mogelijk. 
       Na afloop van de herdenking lopen we terug naar de “Alte Turnhalle” voor de  
       traditionele “Kaffee mit Kuchen” tijdens een goed gesprek. 

18:30         Gemeenschappelijk maaltijd in de “Alte Turnhalle” ter afsluiting van ons bezoek. 
 



 
 
 
Maandag   2 juni 2014   
Terugreis naar Beverwijk. Onderweg stops na 2 à 2,5 uur. Verwachte tijd van aankomst in 
Hengelo 17:00 uur, Amersfoort 18:00 uur en Beverwijk 19:00 uur. Vorig jaar is de reis 
afgesloten met een gezamenlijk diner. Mochten we hiertoe besluiten dan komen we ongeveer 
2 uur later aan in Hengelo, Amersfoort en Beverwijk.   
 
 
 
Praktische Informatie. 
Het adres van het Holiday Inn hotel is Aue Park Allee 3-7 Leuna 06237 Duitsland 
Het telefoonnummer in Duitsland met landennummer is:  0049 3463 8510 
 
 
Kosten van deze reis. 
De totale reissom voor het bovenstaande bedraagt: € 350,- per persoon bij een twee- 
persoonskamer. Een eenpersoonskamer is helaas duurder. De reissom voor een 
éénpersoonskamer bedraagt daarom € 375,- 
 
De reis- en verblijfkosten gelieve over te maken op bankrekening NL61 RABO 0162 4777 40  
ten name van “Stichting 16 april 1944” onder vermelding van “Herdenkingsreis 2014” 
 
Inbegrepen in de Reiskosten zijn: 

- De busreis. 
- Vier overnachtingen in het hotel, inclusief ontbijtbuffet. 
- De maaltijden van donderdagavond t/m zondagavond. 
- De rondleiding in Stolberg 
- De kosten van 3 bloemstukken en rozen voor Pulgar, Schafstädt en Zöschen. 
- De kosten van de collectieve reisverzekering. 

 
Versnaperingen en drankjes onderweg en in het hotel zijn voor eigen rekening. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet     
 
 
 
 
Namens de Stichting 16 april 1944 
Nellie en Cor Bart 
Jan Pleeginghof 6 
1944 PP Beverwijk 
Telefoon 0251 – 243 000 
   
 
 


