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Voorwoord 

Beste leerling, 

Voor jullie ligt het informatieboekje voor de reis naar Berlijn 
tijdens de reisweek van klas 4. 

De begeleiding hoopt dat het gevarieerde programma je 
aanspreekt en dat je een gezellige reis gaat beleven. Een 
schoolreis is een educatief gebeuren, waar je aan 
deelneemt om iets te leren over vreemde landen, andere 
culturen, vreemde gewoonten etc. Voor dit leeraspect moet 
je openstaan en bovendien goed zijn voorbereid. Zonder 
kennis over Berlijn en de historie zal veel van wat er 
gezegd en getoond wordt, aan je voorbijgaan.  

Dit boekje bevat informatie die voor en tijdens de reis nodig 
is. We verwachten dan ook dat jullie dit boekje gedurende 
de reisweek ieder moment bij je hebben. 

In dit boekje beginnen we met de belangrijkste informatie: 
belangrijke telefoonnummers en de afspraken die, los van 
de regels die op school van kracht zijn, gedurende de reis 
gelden. Daarna volgt de voorbereiding, extra informatie, 
pagina’s voor persoonlijke notities, ‘hoe zeg je ook alweer’ 
en tot slot de plattegrond van Berlijn. 

Hopelijk zal dit leeswerk de reiskriebels bevorderen en het 
verblijf in de Duitse hoofdstad tot een succes maken. Wij 
hopen dat we met jullie een leerzame, gezellige, mooie, 
maar vooral leuke week tegemoet gaan! 

Mevrouw Brugge, mevrouw Van den Elzen, meneer 
Heesen en mevrouw Hurkmans 
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Belangrijke telefoonnummers 

Het thuisfront 
Gedurende de reis zal mevrouw Moors, 
afdelingsleider Havo bovenbouw, in Asten 
bereikbaar zijn.  

Mocht er thuis iets ernstigs gebeuren waar onze 
leerlingen van op de hoogte moeten zijn, willen we 
jullie ouders verzoeken eerst contact op te nemen 
mevrouw Moors. Zij neemt dan contact met de 
begeleiders op, zodat we jullie goed op kunnen 
vangen. 

Ook andere incidenten, problemen en vragen lopen 
voor het thuisfront via mevrouw Moors. 

Telefoonnummer school: 0493-672672 
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Begeleiding ter plaatse 
Zorg ervoor dat je dit boekje altijd bij je hebt, of dat 
je onze mobiele nummers in je mobiel hebt staan. 
Wanneer het nodig is, kun je dan met ons contact 
opnemen. 

 

Telefoon tijdens terugreis 
Na een, hopelijk leuke, week arriveren we op 11 
oktober rond 17 uur in Asten. Mochten we merken 
dat we beduidend eerder of later arriveren, dan 
zullen wij dit tijdig mededelen, zodat het thuisfront 
ingelicht kan worden door de deelnemers. 
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Verblijf  
Gedurende ons verblijf in Berlijn zal hotel A&B 
Hauptbahnhof als thuisbasis fungeren. Iedere 
dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
zal er een uitgebreid ontbijtbuffet klaarstaan waar 
voor iedereen wat lekkers te vinden is. 

Het hotel ligt in het midden van Berlijn dicht bij het 
centraal station.  
 
A&O Hotel 
Lehrter Str. 12 

10557 Berlin Duitsland 
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Afspraken gedurende de reis 
1. De reis naar Berlijn is een schoolreis, het is 

dus belangrijk dat de instructies van de 

begeleiders opgevolgd worden. 

2. Wij verwachten correct gedrag tijdens de 

reis, in de bus, in het hotel, gedurende alle 

activiteiten en tijdens jullie vrije tijd in de stad. 

Baldadig en lawaaierig gedrag is 

vanzelfsprekend niet toegestaan.  

3. We zitten enkele uren in de bus. We 

verwachten dat de bus schoon blijft.  Aan het 

einde van de dag wordt de bus 

gecontroleerd. Andere 

wensen/regels/instructies worden door de 

buschauffeur aan het begin van de reis 

verteld. 

4. In het hotel volg je de regels en afspraken 

van het hotel en van jullie begeleiders. 

Details volgen ter plaatse. 

5. Duitsland heeft net als Nederland op de 

meeste plaatsen een rookverbod. Roken 

gebeurt dus enkel buiten openbare 

gelegenheden, hotels, de bus en alleen 

wanneer de begeleiding hier toestemming 

voor geeft. 
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6. In Duitsland is het ook verboden om onder 

de 18 jaar alcohol te drinken. Je mag geen 

alcoholische dranken nuttigen of drugs 

gebruiken. 

7. Wees op tijd op de afgesproken plaats. Niets 

is vervelender dan met een grote groep te 

wachten op een aantal laatkomers. 

8. Zorg dat je gedurende de gehele reis dit 

boekje bij de hand hebt. Zorg daarnaast dat 

je zeker weet hoe laat je ergens aanwezig 

moet zijn, hoe laat we verzamelen en wat we 

gaan doen. 

9. Berlijn is een grote stad. Het is niet 

toegestaan om deze grote stad in je eentje te 

gaan verkennen. Zorg dat je minimaal met 

twee mensen op pad gaat, maar in 

groepsverband is nog beter. 

10. In alle grote steden, dus ook in Berlijn, 

bestaat een verhoogd risico op diefstal. 

11. Ben voorzichtig met hetgeen je meeneemt. 

Neem geen waardevolle spullen mee op reis 

zoals sieraden en dergelijke. Dit soort zaken 

zijn niet verzekerd.  

12. We lopen veel in Berlijn. Zorg dus voor 

goede wandelschoenen.  
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13. Bij het niet in acht nemen van de regels 

worden onmiddellijk de ouders in kennis 

gesteld en wordt degene die de regels 

overschreden heeft op eigen kosten naar 

huis gestuurd. Daarbij komen ook 

nog de reiskosten voor de 

begeleidend docent. 
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Deelnemerslijst 
Naast de 4 bovengenoemde begeleiders, mogen samen 
met jou 49 medeleerlingen mee naar deze mooie stad. 
De namen vinden jullie hieronder. 
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Paklijst 

Voor de heen- en terugreis en om tijdens het 
dagprogramma mee te nemen 
 

Een tas of rugzak met: 

 Paspoort of ID-kaart (minimaal nog 6 

maanden geldig) 

 Pasje zorgverzekering 

 Programmaboekje 

 Portemonnee en pinpas 

 (Blaren)pleisters 

 Medisch paspoort en/of medicijnen 

 Iets om te doen: boek/tijdschrift, (kaart)spel, 

mp3/4speler, etc. 

 Mobiele telefoon (met ruim voldoende 

beltegoed) 

 Schrijfgerei 

 Fototoestel  

 Een lunchpakket voor de eerste reisdag 

 Fruit en drinken 

 Download van tevoren een Berlijn App!  

(bvb. Maps with me) 
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Reistas of koffer in de bagageruimte met: 
 

 Voldoende handdoeken!!!!! 

 Kleding (denk aan verschillende weertypes), 

ondergoed, sokken, pyjama, toiletspullen, 

handdoek, enz. 

 Schoeisel (denk aan makkelijke schoenen) 

 Opladers mobiel, fototoestel, e.d. 

 Pijnstillers 

 Woordenboekje NE-DU en/of DU-NE 

 Wellicht je knuffelbeestje… 

 Regenjack/paraplu 

Neem nooit te veel geld en/of kostbare spullen mee 
op reis. In alle grote steden, dus ook in Berlijn, 
bestaat ene verhoogd risico op diefstal. Draag 
daarom je geld en je papieren op je lichaam. 

Ons zakgeldadvies is circa €30,-. In Berlijn zijn er 
voldoende mogelijkheden om te pinnen.  
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Persoonlijke notities 
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Achtergrondinformatie 
Berlijn, de hoofdstad van Duitsland, is een stad met 
een flinke geschiedenis. Haar historie zorgt 
tegenwoordig voor veel toeristen die komen kijken 
naar de resten van de voormalige opdeling, de 
architectuur, restanten van de Berlijnse Muur en 
alles wat verder nog herinnert aan het roerige 
verleden van de stad.  

Omdat Berlijn meer dan veertig jaar als gedeelde 
stad heeft bestaan, hebben de twee gebieden zich 
onafhankelijk van elkaar ontwikkeld in een tijd dat 
veel gebouwd moest worden. De vele 
bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
hadden de stad Berlijn dusdanig beschadigd dat er 
een wederopbouw nodig was.  
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Oost-Berlijn 
In het voormalige Oost-Berlijn zie je dat men zich 
vooral geconcentreerd heeft op woningbouw. Het 
straatbeeld van de oostelijke helft van de stad wordt 
voor een redelijk deel bepaald door wooncomplexen 
van vijf tot acht verdiepingen hoog. Daartussen vind 
je enkele historische gebouwen, woonhuizen en 
winkelpanden van voor de oorlog en steeds meer 
moderne winkelcentra. Alexanderplatz is een 
voorbeeld van het moderne Berlijn. Binnen het 
voormalige Oost-Berlijn staat echter ook een aantal 
prachtige historische gebouwen zoals de Dom van 
Berlijn, het Rotes Rathaus, de Mariakerk en de 
Fernsehturm die met zijn 365 meter hoogte vanuit 
veel plekken in de stad te zien is. Een van de 
historische bouwwerken van Berlijn die nog net aan 
de oostzijde van de Berlijnse Muur stond, is de 
Brandenburger Tor. Deze stadspoort is de enige 
stadspoort van Berlijn die bewaard is gebleven. De 
huidige poort dateert uit het jaar 1788. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog is de poort en de directe 
omgeving flink beschadigd door het oorlogsgeweld. 
De Brandenburger Tor is in de jaren negentig van 
de vorige eeuw helemaal gerenoveerd, na de val 
van de Muur. Momenteel is het een van de meest 
gefotografeerde objecten van Berlijn en ook een 
belangrijk punt waar straatartiesten, zakkenrollers 
en als douane verklede stempelaars geld proberen 
te verdienen aan de stroom toeristen die zich vooral 
op de Pariser Platz verzamelt.  
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dWest-Berlijn 
In het westen van de stad wordt het straatbeeld 
bepaald door gebouwen die gebouwd zijn in de 
tweede helft van de vorige eeuw. Rechthoekige 
gebouwen met veel neon, grote clusters met 
winkels die bedoeld zijn om de kooplustige 
westerlingen van allerlei pracht en praal te voorzien. 
De sfeer in het voormalige West-Berlijn is ook na de 
hereniging anders dan in het oosten. Hier lijkt het 
allemaal wat drukker en gejaagder dan zijn 
oostelijke deel. Ook het westelijke deel van Berlijn is 
gevuld met bezienswaardigheden, prachtige 
bouwwerken en bekende straten als KaDeWe 
(Kaufhaus des Westens), Kurfürstendam, 
Friedrichstraße en de Reichstag 
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Bezienswaardigheden tijdens onze reis 
Tijdens deze reis houden we ons vooral bezig met 
de aangrijpende geschiedenis van het voormalige 
DDR, het oostelijke gedeelte van Duitsland. We 
bezoeken daarom onder andere plaatsen die direct 
te maken hebben met het bewind van deze 
‘socialistische staat’, die 40 jaar na zijn oprichting 
door een vredige revolutie ten val kwam. 

 

De Berlijnse Muur 
Het symbool van het 
gedeelde Duitsland was 
zonder meer de Muur, een 
3,6 meter hoge en ruim 45 
kilometer lange betonnen 
afscheiding tussen Oost en 
West die dwars door de 
straten en huizen van de 
Duitse hoofdstad liep.  

Op 11 februari 1945, toen de nazi’s bijna verslagen 
waren, werd Berlijn tijdens de conferentie van Jalta 
opgedeeld in vier bezittingszones. Het gebied rond 
Berlijn behoorde tot de Sovjet-zone waardoor de 
overige Berlijnse sectoren een enclave in het 
Sovjet-gebied vormden. 
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Tijdens de Koude Oorlog ontstond er in Berlijn door 
de bijzondere politiek-territoriale verhoudingen een 
strijd tussen oostelijke en westelijke 
inlichtingendiensten die de tweedeling van Berlijns 
grondgebied tot gevolg had. Aan de oostelijke kant 
de communistische staat van de Sovjet-Unie (DDR) 
en aan de westelijke kant de Duitse Democratische 
republiek (Bundesrepublik Deutschland) van de 
overige drie geallieerde staten. Formeel bleef Berlijn 
een aparte status houden als viersectorenstad, 
maar in de praktijk functioneerde West-Berlijn 
steeds meer als deelstaat van de Bondsrepubliek 
en werd Oost-Berlijn tot hoofdstad van de DDR 
uitgeroepen. 

Sinds de oprichting van de DDR namen steeds 
meer burgers uit het oosten hun toevlucht tot de 
Bondsrepubliek. Om republiekvluchtelingen tegen te 
houden en te voorkomen dat de economie van de 
DDR verzwakte vanwege smokkel, besloten Walter 
Ulbricht, een oost Duitse Politicus, en de 
Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov een einde te maken 
aan deze leegloop. In enkele weken tijd werd een 
zwaarbewaakte betonnen hindernis opgeworpen 
rondom West-Berlijn waar maar op zeven plaatsen 
doorgangsposten opengelaten werden.  

De Muur werd voorzien van prikkeldraad en door de 
Oost-Duitse grenspolitie zwaar bewaakt. De 
grenswachten hadden bevel om te schieten op 
mensen die probeerden de grens over te steken 
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De Berlijnse Muur stond in zijn geheel op 
grondgebied van de DDR. De bouwers mochten 
immers niet op het West-Berlijnse grondgebied 
komen. Dit betekende in de praktijk dat, als men 
vanuit het westen naar de muur liep, men feitelijk 
gezien al in de DDR was.  

 

Nu, 29 jaar na de val van de muur, is er nog maar 
weinig van deze Muur te 
zien. Waar ooit mensen 
gedood werden omdat zij 
van de ene kant naar de 
andere kant wilden, zie je 
nu alleen nog maar een rij 
‘Kinderkopjes-stenen’. Alleen in de Bernauerstraße 
is nog 1,4 km van de muur in zijn oorspronkelijke 
vorm bewaard gebleven. 

De voormalige ‘Grensstreifen’ laat zien hoe de 
grens in zijn geheel was opgebouwd. Onlangs is 
hier een monument geplaatst dat als 
geen ander de geschiedenis van het 
gedeelde Duitsland documenteert. 
Deze ‘Mauergedenkstätte Bernauer 
Straße’ zullen wij gaan bekijken. 
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Stasi 
Op 8 februari 1950 werd 
in Oost-Duitsland de 
Stasi, voluit het 
‘Ministerium für 
Staatssicherheit’, 
opgericht. Deze 
beroemde geheime 
dienst, onderdeel van de 
machtigste politieke partij van de DDR, had als 
officieel doel het beschermen van de menselijke 
waardigheid, de vrijheid van de mens en de 
mensenrechten onder toezicht van de socialistische 
staat. De dienst bespioneerde voornamelijk de 
eigen bevolking om ervoor te zorgen dat deze zich 
politiek correct gedroegen. Daarnaast moesten ze 
voorkomen dat er vanuit de bevolking opstand of 
tegenstand kwam. Machtsmiddelen die de Stasi 
hierbij gebruikte waren o.a. gevangenisstraffen, 
beroepsverboden, inbeslagname van poststukken, 
uitzetting en moordaanslagen. 

Op dinsdag zullen wij een kijkje gaan nemen in een 
van de bekendste Stasi-gevangenissen: 
Hohenschönhausen. Tijdens een rondleiding in en 
om het gebouw zullen we horen en zien hoe de 
Stasi te werk ging en op welke manier mensen 
behandeld werden om hun wil te breken. 
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Het Friedrichstadt_Palast 
Het Friedrichstadt-Palast is een revuetheater dat 
over een moderne toneeltechnologie beschikt. In 
1984 werd het in Berlin Mitte gebouwd. Het is een 
van Europa's toonaangevende theaters waarin deze 
kunstvorm voor het voetlicht wordt gebracht. Een 
van de features die alle aandacht opeisen is de 
traditionele rij danseressen. 
Tegenwoordig is het Friedrichstadt-Palast het 
grootste en modernste showpaleis van Europa. Op 
27 april 1984 werd het nieuwe Friedrichstadt-Palast 
geopend. Het is 80 meter breed, 110 meter lang en 
heeft een vloergedeelte van 195.000 kubieke meter. 

 

Friedrichstadt-Palast 

 

De grote zaal van het Friedrichstadt-Palast, met 
1895 zitplaatsen, wordt regelmatig voor 
voorstellingen gebruikt. Met zijn 2854 vierkante 
meter is de toneelvloer de grootste ter wereld. De 
24 meter brede boog van het voortoneel is de 
breedste van Europa. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlin-Mitte
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friedrichstadtpalast_at_night_01.jpg
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Het Friedrichstadt-Palast is uniek in zijn 
programmering die uiteenloopt van o.a. 
kindershows tot gastoptredens en festivalgala's. Het 
Palast is gespecialiseerd in complexe buitenissige 
voorstellingen waarbij gebruik wordt gemaakt van 
state-of-the-art verlichting- en toneeltechniek, ruim 
100 artiesten en gestileerde  acrobatische 
nummers. Na grote in de miljoenen belopende 
investeringen, blijft het Friedrichstadt-Palast 
Europa's grootste en modernste showpaleis. Thans 
is het Friedrichstadt-Palast bekend om zijn unieke 
programma en de omvang van het theater. Het is 
hier dat de grote Berlijnse revuetraditie voortleeft. 

Oranienburg 
Op woensdag verlaten wij voor een groot gedeelte 
van de dag de stad en rijden wij met de bus naar 
Oranienburg, 20 km ten noorden van Berlijn. In 
1652 liet Frederik Willem van Brandenburg de door 
de dertigjarige oorlog verwoeste stad Bötzow voor 
zijn echtgenote Louise Henriette van Oranje-
Nassau, oudste dochter van de Nederlandse prins 
Friedrich Heinrich van Oranien, de stad opnieuw 
aanleggen als Oranienburg. 

De naam van de stad kreeg een wrange bijsmaak 
omdat hier in 1933 een van de eerste 
concentratiekampen werd gebouwd na de 
machtsovername van Adolf Hitler. Kamp 
Oranienburg werd echter in 1934 weer opgeheven. 
In 1935 werd in de wijk Sachsenhausen een nieuw 
concentratiekamp gebouwd. Dit kamp werd over de 
hele wereld bekend als Sachsenhausen. Tussen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Artiest
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1939 en 1945 hebben hier ongeveer 200.000 
mensen gevangen gezeten en zijn er tussen de 
30.000 en 50.000 mensen omgekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

Frederik Willem van Brandenburg schonk prinses 
Louise Henriette van Oranje-Nassau Slot 
Oranienburg, een voormalig jachtslot. Zij richtte het 
Nederlands in, binnen en buiten, en deed veel voor 
wat nu een klein stadje is. Ze hielp de landbouw 
vooruit, liet de kerk oppoetsen en stichtte een 
weeshuis. Ze gaf een belangrijke impuls aan het 
leven in de omgeving.  

Het slot fungeert tegenwoordig onder andere als 
stadhuis en oorlogsmuseum. Voor het slot lieten 
dankbare burgers in 1858 een standbeeld van 
Louise Henriette oprichten ter ere van de stichteres 
van hun stad. Opvallend is dat bij dit standbeeld ook 
een beeld van een stenen vrouw staat die treurt om 
de slachtoffers van Sachsenhausen. 
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Dagplanning 
Maandag 8 oktober 2018 

 7:30 uur verzamelen Beatrixlaan 25 te Asten 

 8:00 uur vertrek naar Berlijn 

 Aankomst ca. 16:30 uur in het hotel, 

kamerverdeling, spullen wegzetten 

 Avondeten in het hotel 

 18:30 uur vertrek richting centrum  

 Vrije tijd – lopen naar Brandenburger Tor 

 21 uur bezoek Reichstagskuppel 
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Dinsdag 9 oktober 2018 

 7:30 opstaan, 8:00 ontbijt 

 9: 00 uur vertrek richting stad (lopend) 

 Fototocht  

 Lunch op eigen gelegenheid  

 Vrije tijd 

 14:00 uur verzamelen bij Rotes Rathaus 

 14:15 u vertrek met eigen bus naar Stasi-

Gefängnis 

 15 uur rondleiding in de „Gedenkstätte 

Berlin-Hohenschönhausen”  (tot 17 uur) 

 vertrek naar hotel (met eigen bus) 

 18:00 uur avondeten in het hotel 

 18:45 uur vertrek richting Friedrichstadt-

Palast met eigen bus 

 19:30 begin voorstelling “VIVID” 
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Woensdag 10 oktober 2018 

 8:00 uur opstaan 

 8:30  uur ontbijt 

 9:30 uur verzamelen bij de ingang van het 

hotel 

 10:00 rondrit door de stad met eigen bus 

 Lunch onderweg 

 12:45 uur vertrek richting Sachsenhausen 

 14:00 uur rondleiding KZ Sachsenhausen 

 Rond 16:00 uur verzamelen en terug rit naar 

Berlijn 

 18:00 gezamenlijk “Burger”- eten bij het 

Bowlingcenter 

 19:30 uur Bowling  

 circa 21:30 uur terug naar het hotel 
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Donderdag 10 oktober 2018 

 7:30 uur opstaan 

 8.00 uur ontbijt 

 9:00 uur vertrek richting Bernauer Strasse 

(lopend) 

 10:00 uur rondleiding “Gedenkstätte 

Bernauer Strasse” 

 12:00 uur vertrek lopend richting centrum 

 Lunch onderweg 

 13:00 uur bezoek Pergamonmuseum  

 14:30 uur vrije tijd 

 17:45 uur verzamelen Rotes Rathaus, 

vertrek met eigen bus naar hotel 

 18:30 uur avondeten in het hotel 

 19:30 uur verzamelen voor het hotel en 

vertrek naar “Sing City” 

 20:00 uur “Sing City” 

 22:00 uur vertrek richting hotel met eigen bus 
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Vrijdag 11 oktober 2018 

 7:45 uur opstaan 

 8:30 uur ontbijt en direct inleveren sleutels 

 9:00 uur verzamelen bij ingang hotel en 

vertrek richting Nederland 

 17:30 uur aankomst Varendonck-College 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gute Heimfahrt! 
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De Duitse taal: hoe zeg je ook alweer 
 

de bezienswaardigheid die Sehenswürdigkeit 

de pinautomaat  der Geldautomat 

de metro   die U-Bahn 

de tram   die Straßenbahn 

de halte   die Haltestelle 

het ticket   die Fahrkarte 

Kunt u mij helpen,…  Können Sie mir helfen,… 

Kunt u mij vertellen,…. Können Sie mir sagen,… 

Ik ben de weg kwijt.  Ich habe mich verlaufen 

Spreekt u Engels?  Sprechen Sie Englisch? 

Kunt u dat herhalen? Können Sie das 
wiederholen? 

Ik begrijp u niet. Ich verstehe Sie nicht. 

waar, wanneer  wo, wann 

wat, wie   was, wer 

hoe    wie 

dichtbij zijnde                        der, das, die nächste 


