
Herdenkingsreis Neuengamme en bijkampen mei 2020 n.a.v. de 75ste verjaardag van de bevrijding 

van de kampen. 

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp Neuengamme 

en de bijkampen organiseren de Belgische Vriendenkring Neuengamme en de NCPGR Meensel-

Kiezegem ’44 een gezamenlijke vierdaagse herinneringsreis van 1 t.e.m. 4 mei 2020. Iedereen is 

welkom om in te schrijven, plaatsen zijn wel beperkt tot 40 deelnemers, dus snel zijn is de 

boodschap. Meer informatie omtrent jouw inschrijving kan je hieronder terugvinden. 

1. Programma vierdaagse van 1 mei t.e.m. 4 mei 2020: 

Dag 1 - Vrijdag 1 mei:  

• Vertrek uit België (meerdere opstapplaatsen) 

o 6u: in de buurt van Gent (P+R parking Gentbrugge) 

o 7u: Afrit Bekkevoort 

o 7u45-8u: in de buurt van Luik (Aire de Barchon) 

• Middageten in wegrestaurant 

• Rond 14u aankomst in Bremen 

o Blumenthal – rondleiding ter plaatse + bloemenhulde 

o Farge Valentin Bunker – rondleiding ter plaatse + bloemenhulde 

• Rond 17u30 naar Hamburg 

• Rond 19u30 aankomst en check-in in Ruby Lotti-hotel 

• Rond 20u30 avondmaal in Hamburg 

Dag 2 - Zaterdag 2 mei:  

• Ontbijt Ruby Lotti Hotel 

• Voormiddag: geleid bezoek aan Bullenhuser Damm en enkele WOII gerelateerde locaties 

in Hamburg haven en stad. 

• Middagmaal: In Hamburg of KZ Gedenkstätte. 

• Namiddag: geleid bezoek aan KZ Gedenkstätte Neuengamme + bijwonen inhuldiging “Ort 

der Verbundenheit” 

• Avondmaal in Hamburg 

• 20u00: Evenement Young Committee AIN in Hamburg 

• Ruby Lotti Hotel 

Dag 3 - Zondag 3 mei:  

• Ontbijt Ruby Lotti Hotel 

• Voormiddag grote plechtigheid 75 jaar “Ramp Cap Arcona” in Neustadt-in-Holstein 

• Middagmaal in Neustadt-in-Holstein 

• Namiddag: Vrij bezoek KZ gedenkstätte Neuengamme en om  

• 17u00 grote plechtigheid 75ste verjaardag bevrijding van het concentratiekamp 

• Avondmaal in KZ Gedenkstätte Neuengamme met alle nationale en internationale 

gasten.  

• Ruby Lotti Hotel 

Dag 4 – maandag 5 mei 2020 

• Ontbijt Ruby Lotti-Hotel 

• 8u00 vertrek naar Schandelah 



• Rond 11u00 aankomst in Schandelah/Scheppau – Rondleiding + bloemenhulde 

• 13u00 Middagmaal in Schandelah  

• 14u00 – terugkeer naar Belgié 

• 17u00 – Pauze in wegrestaurant  

• Rond 19u30 - aankomst in de buurt van Luik 

• Rond 20u30 – Aankomst Bekkevoort  

• Rond 21u45 - aankomst buurt Gent 

 

2. Praktisch: 

 

• We reizen met een luxe-autocar (4****) van de firma Violettacars uit Tielt-Winge. 

• We overnachten 3 nachten in het Rubi Lotti Hotel**** in het centrum van Hamburg 

• Tijdens de reis zijn gidsen(Nederlands- en Franstalig) aanwezig  

• Dit is het programma onder voorbehoud van kleine wijzigingen. De uurregelingen zijn 

indicatief en in de praktijk o.a. afhankelijk van het verkeer. 

 

3. Prijzen en inschrijven: 

• Eénpersoonskamer: € 600 per persoon 

• Tweepersoonskamer: € 500 per persoon 

• In de prijs inbegrepen: Busvervoer gedurende de 4 dagen, hotel in formule kamer+onbijt, 

middag- en avondmalen ter plaatse, toegang tot de musea, reisverzekering, organisatie en 

begeleiding. 

• Niet inbegrepen: De maaltijden op de heenreis (middagmaal 1 mei in wegrestaurant) en de 

terugreis (pauze in wegrestaurant op de vooravond van 4 mei),  persoonlijke uitgaven (drank, 

souvenirs,…) Er is geen annulatieverzekering inbegrepen, deze dien je zelf af te sluiten indien 

gewenst 

Het is mogelijk om in te schrijven bij Kristof Van Mierop op info@neuengamme.be met vermelding 

van voornaam en achternaam van elke medereiziger. Of door het onderstaande formulier in te vullen 

en op te sturen naar Kristof Van Mierop, Watergang 29, 8380 Dudzele. Dit kan t.e.m. 10 februari 

2020. 

Opgelet: U bent pas ingeschreven na het storten van een voorschot van € 200 per persoon op 

het  rekening IBAN: BE40 0001 1342 8463  BIC: BPOTBEB1 Op naam van: P.P. – P.G. Neuengamme 

Graag met vermelding van voornaam en achternaam van elke medereiziger.  

De eindbetaling dient te worden voldaan ten laatste 15 maart 2020(6 weken voor de reis). 

Inschrijven is onder voorbehoud, we kunnen maximum 45 plaatsen aanbieden. De reis kan ook enkel 

doorgaan indien we minstens 35 medereizigers hebben. Het voorschot is bindend en kan enkel terug 

worden gestort indien de reis niet doorgaat omwille van minder dan 35 medereizigers. Er is geen 

annulatieverzekering inbegrepen, deze dien je zelf af te sluiten indien gewenst. 

Voor meer info: Kristof Van Mierop -  info@neuengamme.be – 0479/600059 - 

www.neuengamme.be 
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Opmerking: Als je in eigen organisatie en met eigen vervoer komt zal je zelf alles moeten regelen 

(hotelreserveringen, hotelkosten, reiskosten, enz). Je laat ons best wel weten of u op een 

herdenkingsplechtigheid aanwezig zal zijn. Dit kan via info@neuengamme.be  Zo kunnen wij de 

inrichters hiervan op de hoogte stellen. Ook bij vragen kan je ons contacteren. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsformulier 

Herinneringsreis 2020 – 75e verjaardag bevrijding van het concentratiekamp Neuengamme 

Van vrijdag 1 mei 2020 t.e.m. maandag 4 mei 2020 

Formulier terug te sturen vóór 10 februari 2020 naar 

info@neuengamme.be 

of 

Kristof Van Mierop - Watergang 29 - 8380 Dudzele 

 

Persoonlijke gegevens (Per persoon één formulier invullen, duidelijk leesbaar a.u.b !): 

Naam en voornaam: ................................................................................................................ 

Plaats en datum van geboorte: ............................................................................................... 

Straatnaam en huisnummer: .................................................................................................... 

Postnummer en gemeente/stad: ............................................................................................... 

Telefoonnummer: .....................................  

E-mail: .................................................................. 

Naam en telefoon van de persoon te verwittigen ingeval van problemen tijdens de reis: 

Naam:…………………………………………….Tel.: ………………………………………… 

OVERNACHTINGEN 

Ik wens een eenpersoonskamer (*) 

Ik wens een tweepersoonskamer (*). Ik slaap op de kamer met ………………………………. 

Ik heb geen / de volgende bijzondere wensen (*): (eetmalen, logement, …) 

......................................................................................................................................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Een voorschot van 200 €per persoon moet, ten laatste op 10 februari 2020, gestort worden 

op onze rekening: BE40 0001 1342 8463 – BIC :BPOTBEB1 – op naam PP-PG Neuengamme 

(*) schrappen wat niet past 

Handtekening, 
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