
Reisprogramma  
 
Dag 1 maandag 14 september
Na de koffie met lekkers vertrek-
ken we richting Frankrijk. We 
bezoeken eerst het Frans-Britse 
Thiepval. Dit is één van de in-
drukwekkendste herdenkings-
monumenten ter wereld en het 
telt maar liefst 72.000 namen van 
soldaten die omkwamen tijdens de 
gevechten.
’s Middags bezoeken we het  
Museum Somme 1916 waar de 
Slag om de Somme heeft plaats-
gevonden. Het museum is ge-
vestigd onder de grond. In een 
gangenstelsel wordt het leven in 
de loopgraven uitgebeeld. U ziet 
de wapens die aan beide kanten 

werden gebruikt. Maar er wordt 
ook stilgestaan bij de vreselijke 
omstandigheden waaronder de 
soldaten in de loopgraven hun 
oorlogstaak moesten uitvoeren. 
Daarnaast is er veel fotomateriaal. 
Ook wordt het geluid nagespeeld, 

zoals dat elke dag klonk. Angstaan-
jagend en indrukwekkend!

Dag 2 dinsdag 15 september 
Reims en Verdun
We bezoeken eerst de prachtige 
kathedraal van Reims. Deze stamt 
uit de 13de eeuw en is één van de 
voornaamste gotische bouwwer-
ken van Frankrijk. De kathedraal 

Herdenkingsmonument in Thiepval Slag om de Somme

Museum Slag om de Somme

RD lezersreis in het spoor van de Eerste en Tweede Wereldoorlog

6-daagse busreis naar de Elzas in Frankrijk
Meer dan 100 jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog. 
Tijdens deze reis herdenken we de Slag om de Somme die 
duurde van 1 juli tot 18 november 1916. Dit was de bloedig-
ste strijd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Meer dan een mil-
joen mensen sneuvelden. We gaan ook naar Verdun. Op de terugreis bezoeken we een fort bij de 

Duits-Luxemburgse grens. Hier bouwden de Duitsers een versterking in de Tweede We-
reldoorlog t.b.v. van de Atlantikwall. Ook bezoeken we een concentratiekamp in Frank-
rijk (WO II). Deze reis wordt afgewisseld met prachtig natuurschoon: bossen, bergen, 
wijngaarden en prachtige stadjes met vakwerkhuizen. We bezoeken ook de kathedraal 
van Reims, een scheepslift en het Albert Schweitzermuseum.
Het belooft een indrukwekkende reis te worden met een gevarieerd programma. Gaat 
u ook mee? RD-reisleider: L. Vogelaar, journalist bij het Reformatorisch Dagblad. Hij 
schrijft veel over de Eerste en Tweede Wereldoorlog en het Koninklijk Huis.

De Kathedraal in ReimsHet Mémorial in Verdun Schilderachtig Colmar

Interieur van de kathedraal in Reims



is historisch van belang omdat 
hier de koningen van Frankrijk 
werden gekroond.
We rijden door naar Verdun. Deze 
stad is heel belangrijk geweest in 
de Eerste Wereldoorlog. Van 21 
februari tot 15 december 1916 
is hier zwaar gestreden. We be-
zoeken de ondergrondse citadel 
van waaruit de stad mede werd 
verdedigd. Ook gaan we naar het 
Verdun Mémorial dat staat op het 
slagveld, dichtbij het verwoeste 
dorp Fleury-devant-Douaumont.

Dag 3 woensdag 16 september 
scheepslift en rots van Dabo  
Vandaag brengen we een bezoek 
aan de scheepslift van St. Louis 
Arzviller in het Marne-Rijnkanaal, 
met een hoogteverschil van 45 
meter. De lift maakt het de boten 
mogelijk om tijdens hun tocht 
door de Vogezen 17 sluizen over 4 
kilometer te omzeilen, oftewel één 
dag varen terug te brengen tot... 
4 minuten! Het is een bijzonder 

technisch hoogstandje en uniek in 
Europa. In slechts enkele minuten 
is een boot van 350 ton naar boven 
getild! 
Vervolgens rijden we naar de Rots 

van Dabo die als een vuurtoren 
uitsteekt boven de bossen van 
de Vogezen. Bovenop heeft u een 
adembenemend uitzicht van 360 
graden over de Noordelijke Voge-
zen en de Lotharingse hoogvlak-
ten. ’s Middags kunt uzelf rond-
kijken op de Mont Sainte Odile. 
Vanaf deze berg kijkt u hoog over 
de laagvlakte van de Elzas uit. U 
kunt hier heerlijk wandelen en het 
kerkje bekijken.

Dag 4 donderdag 17 september 
Tweede Wereldoorlog Mémorial 
en concentratiekamp
Deze dag staat in het teken van de 
Tweede Wereldoorlog. We starten 
in het plaatsje Schirmeck waar 
het Elzasser Mémorial staat. Dit 
gedenkteken vertelt de tragische 
geschiedenis van de Elzas en de 
Moezel van 1870 tot de Frans-Duit-

se hereniging en de opbouw van 
Europa. Het is met name gericht 
op de periode van de Tweede we-
reldoorlog. Aansluitend bezoeken 
we Natzweiler-Struthof. Dit is het 
enige Duitse concentratiekamp 
op Frans grondgebied. In totaal 
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werden hier 52.000 mensen vast-
gehouden die voornamelijk uit 
Frankrijk, Nederland, Duitsland, 
Noorwegen, Polen en de voormali-
ge Sovjet-Unie kwamen. De gevan-
genen moesten zware lichamelijke 
arbeid verrichten, samen met de 
barre levensomstandigheden en 
voedseltekorten leidde dit tot veel 
slachtoffers.

Dag 5 vrijdag 18 september Al-
bert Schweitzermuseum en Col-
mar
’s Morgens brengen we een bezoek 
aan het Albert Schweitzermuseum. 
Dokter Albert Schweitzer, Nobel-
prijswinnaar voor de vrede in 
1952, heeft zijn eigen museum in 
zijn geboortedorp Kaysersberg. Dit 
museum herinnert aan de stich-
ting in 1913 en de ontwikkeling 
van het Schweitzer ziekenhuis in 
Lambarene. U ziet o.a. geschreven 
documenten, foto’s en persoonlij-
ke souvenirs van de Franse arts, 
theoloog en musicoloog. 
’s Middags heeft u vrije tijd in Col-

mar, een authentiek Frans stadje 
waar bijna alle gebouwen nog uit 
de vijftiende of zestiende eeuw 
stammen. Wandel door de geschie-
denis en geniet van de prachtige 
eeuwenoude vakwerkhuizen in de 
oude stadskern die een doolhof be-
vat aan oude straatjes en steegjes.

Dag 6 zaterdag 19 september 
Westwall Museum en terugreis
Vandaag rijden we weer terug naar 
Nederland. Onderweg maken we 
een tussenstop bij het Westwall
Museum Gerstfeldhöhe bij  
Pirmasens, bij de Duits-Luxem-
burgse grens in het Eifelgebergte.
Het is gehuisvest in een bunker 
die deel uitmaakte van de voorma-
lige Siegfried-linie, de Katzenkopf 
Strongpoint, die werd gebouwd 

van 1937 tot 1939. Er was een 
kazerne voor 800 soldaten, een 
smalspoor, munitiedepots, winkels 
en een ziekenhuis. In een onder-
gronds fort is een deel van dit 
complex nagebouwd. Via de Eifel 
komen we in Nederland aan voor 
het afscheidsdiner.
 

Herdenkingsmuur concentratiekamp

Vitrine in het museum Het Westwall Museum in Pirmasens
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Gekleurde vakwerkhuizen in Colmar

Het Albert Schweitzermuseum

Kaysersberg, geboorteplaats van Albert Schweitzer 



Praktische informatie

• Vervoer per comfortclass touringcar
• Koffie met lekkers op de heenreis
• Vijf overnachtingen op basis van halfpension drie- en viersterren hotels
• Afscheidsdiner op de terugreis, exclusief drankjes
• Genoemde entrees en excursies

Deze reis is niet geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn.

RD-abonneeprijs € 825,- p.p. Niet-abonneeprijs € 875,- p.p. Toeslag eenper-
soons-
kamer € 155,-.

Opstapplaatsen: Nunspeet, Utrecht, Meerkerk, Alblasserdam, Heinenoord en 
Hoogerheide

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

Hotelinformatie:
U verblijft één nacht in het  Ibis Chateau Thierry ***.  Het hotel heeft een terras 
met uitzicht op de rivier De Marne en een tuin. De kamers hebben uitzicht op 
de rivier of op een wijngaard en beschikken over een kledingkast, een bureau, 
gratis mineraalwater en een koffiezetapparaat/waterkoker. De eigen badkamer 
is voorzien van een haardroger en gratis toiletartikelen. Het hotel heeft een lift 
en gratis wifi.
In het Novotel Metz Hauconcourt **** verblijft u ook één nacht. Dit rookvrije 
hotel beschikt over een buitenzwembad, fitnesscentrum, gratis wifi en een lift. 
De kamers beschikken elk over een minibar, een koffiezetapparaat/waterkoker. 
Elke badkamer is voorzien van een bad of douche, gratis toiletartikelen en een 
haardroger.
De overige drie nachten verblijft u in Hotel Les Remparts*** in Kaysersberg. Dit 
rookvrije hotel beschikt over een sauna, een tuin en gratis wifi. De kamers heb-
ben een minibar en een badkamer voorzien van een bad of douche. 

Geniet van het prachtige uitzicht in de Vogezen



INSCHRIJFFORMULIER RD-reis In het spoor van de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog Elzas Frankrijk 

D.V. 14 t/m 19 september 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 (€ 825,- p.p.)       0 Ik ben geen RD -abonnee (€ 875,- p.p.) 
 
Opstapplaats: 
0 Nunspeet     0 Utrecht    0 Meerkerk     0 Alblasserdam    0 Heinenoord    0 Hoogerheide 
 
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 (€ 875,- p.p.)       0 Ik ben geen RD -abonnee (€ 925,- p.p.) 
 
Opstapplaats: 
0 Nunspeet     0 Utrecht    0 Meerkerk     0 Alblasserdam    0 Heinenoord    0 Hoogerheide 
 
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. Elzas, Postbus 613, 7300 AP Apeldoorn. U ontvangt van ons t.z.t. 
een schriftelijke bevestiging met informatie over de betaling en praktische informatie. 


