
Excursie TVG Assen Gedenkstätte Esterwegen 

Woensdag 8 april 2020 

 

 
    75 JAAR VRIJHEID 

“Iedere generatie moet opnieuw 

   invulling aan vrijheid geven!” 

 

Jan Durk Tuinier schreef het inspiratieboek Tekenen voor vrede, 100 manieren 
om de wereld mooier te maken, een uitgave van de Stichting Vredeseducatie. 
Een inspirerend geschenkboek à €.  24,95 om evt. weg te geven en om zelf te 
houden! 

Op hun website staat de volgende inleiding: (www.vredeseducatie.nl)  

Is het je wel eens opgevallen dat het nieuws bijna altijd gaat over oorlog en 
geweld? Je kunt gaan denken dat er niets anders is dan dat, maar toch is er veel 
meer vrede dan je denkt. Vrede is alleen geen nieuws meer, omdat het voor de 
meeste mensen zo vanzelfsprekend is. 

Overal waar kinderen en jongeren voor elkaar en voor de aarde zorgen, is 
vrede. Waar mensen zich verzetten tegen onrecht, tegen pesten, kan vrede 
ontstaan. Waar mensen een stem geven aan mensen die de mond gesnoerd 
wordt, is vrede. 

Sterker nog, vrede zit in ons DNA. We zouden als mensheid nooit zo ver 
gekomen zijn, als we geen aangeboren talent voor empathie, samenwerking en 

http://www.vredeseducatie.nl/


vrede zouden hebben. We hebben wel een veilige plek nodig om het te laten 
groeien. We hebben mensen nodig om ons vertrouwd te maken met vrede en 
om samen vrede mee te oefenen. 

Daarom is er dit boek ‘Tekenen voor vrede’, en een website met 100 manieren 

om de wereld mooier te maken met kinderen en jongeren. Heel veel plezier 

met vrede maken en als je wilt, stuur dan je eigen werkvormen in en deel met 

ons je ervaringen. 

Kortom: Gedenkstätte Esterwegen + Tekenen 

voor vrede = een nooit uit te wissen combi! 

 

 

Vertrek en onze eerste stop: 

We zullen die dag vroeg uit de veren moeten. We gaan met eigen vervoer en 
graag onderling te regelen binnen je eigen jaargroep. Introducees zijn ook van 
harte welkom! Mocht iemand niet ondergebracht kunnen worden, laat jullie 
excursievertegenwoordiger dan hierover contact opnemen met Aly Klaren die 
dan probeert voor een oplossing te zorgen.   

 

Om 09.30 u. worden we verwacht bij Backerei & Konditorei Georg en Maria 
Hint, Hauptstr 14, te 26892  Heede voor een kop koffie met appeltaart.  
In deze bakkerij heeft Grete Ganseforth met haar zus gewoond. Grete en haar 
zus met nog 2 andere meisjes hebben Mariaverschijningen gehad en daarom is 
Heede bedevaartsoord. Er is een kamer ingericht waar Grete haar laatste jaren 
heeft doorgebracht. 
 

Aankomst Esterwegen en eerste activiteit 
Om 10.15 u. moeten we op weg zijn naar Esterwegen. Adres: 
Gedenkstätte Esterwegen 
Hinterm Busch 1 
26897 Esterwegen 
info@gedenkstaette-esterwegen.de 
Uiterlijk 10.45 u. worden we hier verwacht en verwelkomd door Mw.Alie Noor-
lag, medewerker Gedenkstätte, die ons de hele dag zal begeleiden. 

mailto:info@gedenkstaette-esterwegen.de


11.00 – 12.00 uur 
De geschiedenis van de Emslandkampen 1933-1945 met filmdia’s en discussie-
mogelijkheid 
 
 

Warm middagmaal in Hotel – Restaurant – Café  Graf Balduïn 
Met ons eigen vervoer verplaatsen we ons naar het dorpje Esterwegen zelf. In 
de Gedenkstätte zelf is geen mogelijkheid om samen te eten. Adres: 
Graf Balduïn 
Am Sportpark 1 
26897 Esterwegen. 
 
Om 12.15 u. worden we verwacht en wordt ons een keuzemenu geserveerd. 
Graag opgave van te voren via de intekenlijst aan het eind van deze brief. Het 
restaurant kan dan vroegtijdig voorbereidingen treffen i.v.m. de tijd!                                                      

- Nudeln in Tomatensosze mit getrockneten Tomaten, Oliven, Pinienker-
nen, Peperoni und Parmesan 

- Strammer Max. Schinken auf Graubrot mit zwei Spiegeleiern und 
Gewürzgurke 

- Schnitzel Jäger Art mit Champignonrahmsosze, Pommes frites und 
gemischtem Salat. 

Keuze aan dranken (1 drankje incl.), 2e, 3e , etc. drankje zelf betalen a.u.b.!): 
Pils 0,3l /Apfelschorle 0,33l/ Mineralwasser 0,25l /Coca Cola 0,2l /Apfelsaft 0,2l 

Om 13.15 u. zijn we al weer op de terugweg voor het vervolg van ons program-

ma. 

 

Vervolg middagprogramma                                                                                                    

13.30 - 14.15 uur                                                                                                                            

Rondleiding kampterrein voormalig kamp Esterwegen                                                               

14.15 – 15.30 uur                                                                                                                                    

Uitleg in de expositieruimte, waarna individuele bezichtiging (met begeleiding) 

15.30 – 16.00 uur                                                                                                                       

Voor het eindgesprek wil Alie graag dieper ingaan op een paar aspecten die te 

maken hebben met de Emslandkampen zoals bijvoorbeeld de ‘goed’ en ‘fout’ 

discussie in Duitsland. We willen afsluiten met een kort spiritueel moment als 

afscheid. Daarna keren we weer huiswaarts.                                                                                        

Wie verder nog wil rondkijken of napraten, de Gedenkstätte sluit om 17.00 u. 



Betaling en aanmelding                                                                                                               

De kosten voor deze dagexcursie bedraagt €.  26,- p.p.                                                             

Deze kosten graag overmaken op  

- Rek.nr. NL93 ABNA 0607189495 t.n.v. Stichting TVG Assen o.v.v. 

Dagexcursie Esterwegen d.d. 08-04-2020 

Betaling = aanmelding!  Betaling graag regelen vòòr 15 maart 2020.                                           

Dank voor deze speciale aandacht en jullie medewerking.    

 

Intekenlijst keuze appelgebak en warme middagmaaltijd                                      

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

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

voor introducé bijv. 

Leerjaar:   1   /   2A   /   2B    /   3   /   Vervolg   /   Docent   /   Bestuurslid                                                   

Graag omcirkelen a.u.b.! 

 

Nummer mobiel: ………………………………………………………………………………………………. 

Om elkaar te kunnen bereiken als er iets mis gaat! 

 

Ik wil in de koffiepauze ‘s morgens   wel    /    geen   appelgebak 

Ik kies als menu voor tussen de middag: (Aankruisen a.u.b.) 

- Nudeln in Tomatensosze mit getrockneten Tomaten, Oliven, Pinien-

kernen, Peperoni und Parmesan 

- Strammer Max. Schinken auf Graubrot mit zwei Spiegeleiern und 

Gewürzgurke 

- Schnitzel Jäger Art mit Champignonrahmsosze, Pommes frites und 

gemischtem Salat.                                                                              

Graag inleveren bij jullie excursievertegenwoordiger vòòr 15 maart 2020! 



Om niet te vergeten en mee te nemen 

- Paspoort of ID                                                                         

- Navraag bij ANWB: geen wegenvignet voor Heede en Esterwegen 

- Paraplu 

- Evt. drinken en versnaperingen voor later in de middag (wel een koffie-

automaat maar geen ‘bemenst’ restaurantgedeelte; wel ruimte met 

tafels en stoelen). 

Wij hopen op een bijzondere dag  binnen het gedenkkader van 75 jaar Vrijheid.  

 

Leden excursiecommissie 

Nelleke Buzeman (3), Henk Hadders (2A), Herman Wijlhuizen (2B), Janny 

Woltjer en Diny Rozema (1), Tjitske Rutgers-Boer (Vervolg), Aly Klaren en Chris 

Dees (Bestuur) 
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