
Reisprogramma
Dag 1 maandag 13 juli Techniek-
museum Sinsheim
Na koffie met wat lekkers in 
Apeldoorn vertrekken we naar het 
Techniekmuseum in Sinsheim. 
U krijgt gelegenheid om hier zelf 
rond te kijken. Dit museum stelt 
de geschiedenis van de techniek 
ten toon. Naast afdelingen met 
vliegtuigen, locomotieven, oldti-
mers en de Mercedes-Benzcollec-
tie, is er ook een grote militair- 
historische afdeling. Hier staat de 
motorisering van de strijdkrach-
ten in de Tweede Wereldoorlog 
centraal. Het zwaartepunt ligt op 
tanks, vliegtuigen, vrachtwagens 
en trucks. De tentoonstelling 

wordt aangevuld met uniformen, 
documenten en objecten uit het 
dagelijkse leven die de ontberin-
gen van alledag van soldaten ook 
vandaag nog tastbaar maken. We 
overnachten in de buurt van Heil-
bronn.

Dag 2 dinsdag 14 juli Neurenberg
In het oude ommuurde Neuren-
berg worden we ’s morgens rond-
geleid door een gids en bezoeken 
we het Reichsparteitagsgelände. 
Dit was een manifestatieterrein 
waar de NSDAP haar ‘partijdagen’ 
hield. Op het terrein is een docu-
mentatiecentrum gevestigd met 
informatie over het complex en 
over de partij als geheel, inclusief 

Ingang Techniekmuseum in Sinsheim Techniekmuseum, afdeling oldtimers

Reichsparteitagsgelände waar Hitler zijn 
toespraken hield

Techniekmuseum, afdeling krijgsgeschie-
denis

RD lezersreis In het spoor van de Tweede Wereldoorlog 

6-daagse busreis naar München en Neurenberg
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Europa bevrijd werd van het Duitse 
juk. Het Reformatorisch Dagblad zal hier redactioneel aandacht aan 
besteden. Daarnaast organiseren we een 6-daagse busreis naar Mün-
chen en Neurenberg; twee steden die een hoofdrol speelden in deze 
oorlog. Ook het concentratiekamp Dachau staat op het programma, evenals ‘het Adelaarsnest’ van 

Hitler in Berchtesgaden. Het adembenemende uitzicht staat in schril contrast met de 
oorlog. Deze reis wordt afgewisseld met prachtig natuurschoon. Zo maken we met de 
bus een mooie tocht langs de Romantische Strasse en bezoeken we het schilderachtige 
plaatsje Rothenburg ob der Tauber.

RD-reisleider: René Zeeman, journalist bij het Reformatorisch Dagblad, die veel artikelen 
over de Tweede Wereldoorlog schrijft. Reist u ook mee?

Concentratiekamp DachauHitlers Adelaarsnest Rothenburg ob der Tauber

Het documentatiecentrum in het 
Reichsparteitagsgelände



de Nürnberger processen na de 
Tweede Wereldoorlog. Dit kunt u 
’s middags op eigen gelegenheid 
bezoeken. 

’s Middags heeft u vrije tijd in het 
oude centrum. Neurenberg is een 
levendige Duitse stad in Beieren. 
De stad is compact en de beziens-
waardigheden liggen dicht bij 
elkaar. Het kasteel De Kaiserburg 
is een aanrader om te bezoeken. 
Wandel ook door de Weissger-
bergasse waar de Middeleeuwse 
vakwerkhuizen een mooi plaatje 
opleveren. Leuk voor de dames: de 
Handwerkerhof waar de houten 
huisjes als winkeltjes gebruikt 
worden en vol hangen met hebbe-
dingetjes en souvenirs. We over-
nachten in de buurt van München.

Dag 3 woensdag 15 juli München
‘s Morgens verkennen we, met de 
bus en lopend, de beruchte stra-
ten in München waar een aantal 
van de zwartste pagina’s uit de 
geschiedenisboeken zich afspeel-

de. Hitler noemde München ‘Die 
Hauptstadt der Bewegung’ (de 
hoofdstad van de beweging). De 
stad stond centraal in de machts-
ontplooiing van de nazileider. 
U ontdekt hoe München na de 
bijna totale verwoesting tijdens 
de bombardementen van de ge-
allieerden in haar oude glorie 

hersteld is. We bezoeken o.a. de 
geboorteplaats van de NSDAP, de 
Feldherrnhalle, Brienner Straße 
(de thuisbasis van de NSDAP) en de 
Führerbau. Hier werd het beruch-
te Verdrag van München gesloten. 
Verder zien we het Altes Rathaus, 
plekken van het Duitse verzet en 
herdenkingsmonumenten voor 
slachtoffers van het Derde Rijk.  
’s Middags kunt u op eigen gele-
genheid de stad bezoeken.
Aan het einde van de middag 
bezoeken we de synagoge waar 
rabbijn Brodman vertelt over het 
opkomend antisemitisme. De rab-
bijn spreekt Nederlands, er is gele-
genheid om vragen te stellen.

Dag 4 donderdag 16 juli  Het Ade-
laarsnest in Obersalzberg
We maken een prachtige rit naar 
de Beierse Obersalzberg waar het 
Adelaarsnest van Hitler heeft 
gestaan. Er is nu een documenta-
tiecentrum. In de Obersalzberg is 

door de nazi’s een uitgebreid tun-
nelstelsel aangelegd. Deze verbond 
de huizen van de nazi-bonzen, om 
te kunnen vluchten en ter verdedi-
ging. We kunnen een deel van het 
stelsel bezoeken.
De busrit naar het Adelaarsnest is 
adembenemend. Langs de smalle 
Alpenstrasse krijgen we prachtige 
panorama’s te zien van het Berch-
tesgadenerland met de Königssee. 
In verschillende talen (geen Ne-
derlands) wordt het een en ander 
verteld over het ontstaan van deze 
weg van 6,5 km met een hoogte-
verschil van 700 meter, speciaal 
aangelegd voor toegang tot het 
Adelaarsnest.

Dag 5 vrijdag 17 juli Dachau en 
de Romantische Strasse
We nemen afscheid van München 
en rijden naar Dachau voor een 
bezoek aan het voormalige concen-
tratiekamp van de SS in Nazi-Duits-

Middeleeuwse vakwerkhuizen in de 
Weissgerbergasse

De Führerbau Het documentatiecentrum bij het  
Adelaarsnest

Het Altes Rathaus

De Feldherrnhalle

Prachtige natuur bij de Obersalzberg
Het Middeleeuwse stadje Rothenburg ob 
der Tauber

Voormalig concentratiekamp Dachau



land. Na dit indrukwekkende 
bezoek rijden we naar Rothenburg 
ob der Tauber, gelegen aan de 
Romantische Strasse. Dit stadje is 
helemaal in de Middeleeuwse stijl 
gebouwd. We overnachten in de 
buurt van de Spessart.

Dag 6 zaterdag 18 juli Slot Ora-
nienstein en terugreis
Op de laatste dag brengen we een 
bezoek aan het slot Oranienstein, 

gelegen op een kalkrots bij Diez 
an der Lahn. Het is één van de vier 
kastelen van de familie Van Oran-
je-Nassau die op Duits grondge-
bied werden gebouwd. Evenals de 
andere kastelen werd ook dit slot 
genoemd naar Willem van Oranje. 
Het afscheidsdiner is onderweg. 
Aan het eind van de middag ko-
men we aan bij de eerste opstap-
plaats. Een indrukwekkende reis is 
voorbij, de herinneringen blijven.

Praktische informatie

Bij de prijs is inbegrepen:
• Vervoer per comfortclass touringcar
• Koffie met lekkers op de heenreis
• Vijf overnachtingen op basis van halfpension in goede driesterren hotels
• Afscheidsdiner op de terugreis, exclusief drankjes
• Genoemde entrees en excursies

Niet inbegrepen bij de prijs:
• Overige niet-genoemde entreegelden
• Fooien en andere uitgaven van persoonlijke aard
• Overige, niet genoemde maaltijden, zoals lunches
• Reis- en annuleringsverzekeringen

RD-abonneeprijs € 825,- p.p. Niet-abonneeprijs € 875,- p.p. toeslag eenpersoons–
kamer € 128,-.

Opstapplaatsen: Heinenoord, Alblasserdam, Meerkerk, Utrecht Westraven, 
Apeldoorn RD-gebouw.

Aanmelden
Meld u aan vóór 1 april 2020 via het bijgevoegde inschrijfformulier. 
Of via www.beleefenontmoet.nl

Hotelinformatie:

Landhotel Gasthof Krone***
U verblijft hier één nacht. Dit hotel is landelijk gelegen en is voorzien van een lift, 
gratis wifi en een (binnen)zwembad.

Hotel Hachinger Hof***
U verblijft in dit hotel in Oberhaching drie nachten. Het ligt ten zuiden van München 
op een rustige locatie in de omgeving van bergen. Het is een familiehotel met een 
Beierse keuken. Er is een lift, stoombad en er zijn fitnessfaciliteiten.

Christel hotel***
In dit hotel in Spessart verblijft u de laatste nacht. Het hotel heeft een mooie tuin 
met terras, een lift, gratis wifi, fitnessruimte, een welnesscentrum en een zwem-
bad.

Slot Oranienstein



INSCHRIJFFORMULIER RD-reis Tweede Wereldoorlog 
München/Neurenberg D.V. 13 t/m 18 juli 2020 

    
GEGEVENS DEELNEMER 1 
Naam en voorletters :  __________________________________________________________________________________ M/V 
Adres:  __________________________________________________________________________________________________  
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________________________   
Telefoon: ________________________________________________________________________________________________  
06-nummer:  _____________________________________________________________________________________________  
E-mailadres: ______________________________________________________________________________________________  
Geboortedatum: _________________________________________________________________________________________ 
Naam en telefoonnummer thuisblijvers: _______________________________________________________________________  
Annuleringsverzekering (5,5 % van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend)                   ____    Ja/Nee 
Reisverzekering (€ 1,92 p.p.p.d.) _                                                                                                                                               __    __       Ja/Nee 
Voor beide verzekeringen gelden € 5,50 poliskosten.   
Ik geef toestemming voor vermelding van naam en woonplaats op de deelnemerslijst: ja/nee 
 
0 Ik ben RD-abonnee        0 Ik ben geen RD-abonnee  
 
Opstapplaats: 
0 Heinenoord  0 Alblasserdam (carpoolplaats De Kabelbaan)  0 Meerkerk (A27 bij La Place)  0 Utrecht Transferium Westraven  
0 Apeldoorn RD-gebouw (is wel voor eigen risico). 
 
GEGEVENS DEELNEMER 2 
Naam en voorletters:  __________________________________________________________________________________ M/V 
Adres:  __________________________________________________________________________________________________  
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________________________   
Telefoon: ________________________________________________________________________________________________  
06-nummer:  _____________________________________________________________________________________________  
E-mailadres: ______________________________________________________________________________________________  
Geboortedatum: _________________________________________________________________________________________ 
Naam en telefoonnummer thuisblijvers: _________________________________________________________________  
Annuleringsverzekering (5,5 % van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend)                      ___ Ja/Nee 
Reisverzekering (€ 1,92 p.p.p.d.) _                                                                                                                                              _     __       Ja/Nee 
Voor beide verzekeringen gelden € 5,50 poliskosten.   
Ik geef toestemming voor vermelding van naam en woonplaats op de deelnemerslijst: ja/nee 
 
0 Ik ben RD-abonnee        0 Ik ben geen RD -abonnee  
 
Opstapplaats: 
0 Heinenoord  0 Alblasserdam (carpoolplaats De Kabelbaan)  0 Meerkerk (A27 bij La Place)  0 Utrecht Transferium Westraven  
0 Apeldoorn RD-gebouw (is wel voor eigen risico). 
 
GEWENSTE KAMERINDELING: O 1-persoonskamer   O 2-persoonskamer     O 2-persoonskamer met 2 eenpersoonsbedden  
BIJZONDERHEDEN  
Ik deel mijn kamer met: ___________________________________________________________________________________  
Dieetwensen/opmerkingen:  ________________________________________________________________________________  
Medicijngebruik: __________________________________________________________________________________________  
Naam en telefoonnummer achterblijvers: ______________________________________________________________________  
Handtekening: ____________________________________________________________________________________________  
 
U kunt dit inschrijfformulier opsturen naar: RD-reizen o.v.v. München, Postbus 613, 7300 AP Apeldoorn. U ontvangt van ons 
t.z.t. een schriftelijke bevestiging met informatie over de betaling en praktische informatie. 


