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Aan onze donateurs 
 
Datum : 28 juni 2018 
 
Onderwerp : reis 2018 naar Neuengamme 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De vriendenkring Neuengamme organiseert in november 2018 weer een educatieve 
reis met een programma dat u hopelijk interessant vindt. 
 
Datum van de reis: 
Vertrek  : donderdag 1 november 2018 
Terug   : zondag 4 november 2018 
Duur : 4 dagen, 3 nachten  
Opstapplaatsen : Amersfoort, Nieuwleusen en Groningen 

Op dinsdag 16 januari 1945 vertrekt een transport vanuit Groningen aan de reis naar 
Neuengamme. Circa 110 mannen worden op last van de SD Groningen 
overgebracht naar het KZ Neuengamme. Het betreft veelal verzetsmensen uit 
Groningen, Friesland en Drenthe. Op 18 januari 1945 komt het transport aan in 
Neuengamme. Al op 30 januari sterft de eerste gevangene van dit transport en op 9 
juni de laatste, de trieste balans is dat niemand van dit transport de oorlog overleeft. 

Nu in 2018, het jaar van Verzet, maken wij de reis die deels in het teken zal staan 
van het transport van 16 januari uit Groningen.  

Tijdens deze reis zullen wij vergezeld worden door studenten die de opleiding tot 
docent geschiedenis volgen en een aantal van hun opleiders.  
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Reisprogramma 1 t/m 4 november 2018 
 
1 november 2018 
 
De reisgenoten van de vriendenkring Neuengamme dragen een badge met een foto 
van de oud – gevangene met wie zijn verbonden zijn, om aan te geven dat ze bereid 
zijn om daarover te praten. 
 
08.30 uur   Vertrek vanaf station Amersfoort. 
11.00 uur In de gevangenis van Groningen horen we het verhaal van 

verzetsmensen die daar geïnterneerd waren 
13.00 uur Lunch: eten eigen lunchpakket 
14.00 uur In de bus vertonen we films van Cor Bos, over zijn ervaringen. 
18.00 uur  Aankomst Hamburg 
19.00 uur  Gezamenlijke maaltijd 
21.00 uur  Kennismaken en elkaars verhaal horen 
 
2 november 2018 
 
9.00 uur   Vertrek naar de Gedenkstätte Neuengamme 
9.30 uur  Algemene rondleiding Neuengamme door Martin Reiter 
12.00 uur  Gezamenlijke lunch  
13.30 uur Keuze uit 

 Lezing over de familie Assies, van wie drie mannen in 
Neuengamme stierven 

 Zelfstandig bezoeken KZ Neuengamme 

 Tijd voor de studenten om hun ervaringen en opgedane 
kennis uit te werken 

Kranslegging Neuengamme 
18.00 uur   Gezamenlijke maaltijd studenten en vrienden. 
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3 november 2018 
 
9.00 uur  Vertrek naar Hannoversche Bahnhof in Hamburg. 

Daarna naar Fuhlsbüttel, deel van een gevangenis en buitenkamp van 
Neuengamme. Daar werden o.a. Duitse verzetsdeelnemers 
geïnterneerd 

Middag Bullenhuser Damm  
18.00 uur   Gezamenlijke maaltijd 
 
 
4 november 2018 
 
9.00 uur   Vertrek, ophalen andere groep. 
9.30 uur  Bezoek Ohlsdorf, kranslegging 
10.30 uur  Thuisreis 
 
Hotel 
Wij verblijven in het driesterren Panorama Inn Hotel Hamburg-Billstedt op 10 km van 
Neuengamme. 
 
Kosten reis: 
 
De Stichting Vriendenkring Neuengamme bemiddelt tussen ANVR/SGR-lid 
Effeweg.nl en de individuele deelnemers. 
 
Wij proberen de kosten van de vierdaagse reis maximaal op € 364,- p.p. te houden, 
exclusief reis- en annuleringsverzekering. Die dient u dus zelf te verzorgen. 
 
De kosten zijn als volgt opgebouwd: 
 
Kosten reisorganisatie Effeweg.nl    319 euro  
Diverse kosten *        45 euro 
Totaal        364 euro 
 
*Kransen, overige voorbereidingskosten en het calamiteitenfonds  
 
Houdt u er rekening mee dat de stichting na aanmelding niet kan terugbetalen. Dit 
bedrag is inclusief de busreis, alle ontbijten, lunches en diners, drie overnachtingen 
in een 3-sterren hotel en een bijdrage in de kransen en bloemen. Drankjes en andere 
uitgaven van persoonlijke aard zijn exclusief. 
 
 

mailto:secretariaat@vriendenkringneuengamme.nl
http://effeweg.nl/
http://effeweg.nl/


Bankrekening: IBAN: NL98 RBRB 0850 0887 12 t.n.v. Stichting Vriendenkring Neuengamme 
 

 

 

 
 

STICHTING VRIENDENKRING NEUENGAMME 
 

Secretariaat: Gerrit Assies 
Fagotdreef 8 

3845 DH Harderwijk 
Tel. 0341-881985 

E-mail secretariaat@vriendenkringneuengamme.nl 
 
Wij proberen subsidie voor de reis te krijgen en daarmee de reissom per persoon 
naar beneden te krijgen. Uiteraard informeren wij u zodra wij meer duidelijkheid 
hebben over de eventueel te ontvangen subsidie. 
 
We doen we een dringend beroep op u, om indien u met een vriend of vriendin gaat, 
of in het geval vader/zoon of moeder/dochter van de tweepersoonskamers gebruik te 
maken. 
 
Aanmelding 
 
Wij verzoeken u om u vóór 1 augustus 2018 aan te melden. Dit kan per mail naar: 
Shie On Bavelaar s.bavelaar@casema.nl. Uw aanmelding wordt definitief als wij 
vóór 1 augustus 2018 een aanbetaling van € 150,- per persoon hebben ontvangen. 
Wij stellen voor het resterende bedrag in maximaal twee termijnen te betalen, de 
tweede termijn van € 107,- p.p. vóór 1 september 2018 en de derde termijn van  
€ 107,- p.p. vóór 15 oktober 2018.  
U kunt de bedragen overmaken naar rekening IBAN: NL98 RBRB 0850 0887 12 
t.n.v. St. Vriendenkring Neuengamme o.v.v. “Naam-R-postcode-huisnummer”. U 
zult de reispapieren ongeveer een week voor de reis van ons ontvangen. 
 
In de bijlage treft u het aanmeldingsformulier aan. Wij verzoeken u dringend het 
aanmeldingsformulier volledig in te vullen. 
 
De reis kan alleen doorgang vinden indien voldoende mensen zich aanmelden. Wij 
hopen dan ook op voldoende animo, zodat wij met een grote groep mensen deze 
reis kunnen maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Bestuur 
 
Martine Letterie   Gerrit Assies   Shie On Bavelaar 
Voorzitter    Secretaris   Reisleider 
 
N.B. Aangezien het hier gaat om een georganiseerde reis van Effeweg.nl voor de 
Stichting Vriendenkring Neuengamme, staat deelname eraan uitsluitend open voor 
donateurs en hun (inwonende) gezinsleden. Het bestuur beslist over mogelijke 
deelname. Nieuwe donateurs vragen wij met de eerste aanbetaling een bedrag van  
€ 50,- over te maken voor een donateurschap van twee jaar. 
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